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اأمر ملكي رقم )72( ل�شنة 2014

بتعيين م�شت�شار لجاللة الملك

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة            

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر الأمريي رقم )53( ل�شنة 2001 باإعادة تنظيم الديوان الأمريي، املعدل بالأمر 

امللكي رقم )5( ل�شنة 2002،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأولى

ُيعني �شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن �شلمان اآل خليفة م�شت�شارًا لنا. 

املادة الثانية

على وزير الديوان امللكي تنفيذ اأمرنا هذا،  وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة 

الر�شمية.

مــلك مــمــلــكــة الـبــحــرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتــاريــخ: 8 ربيع الأول 1436هـ

الموافق: 30 دي�شمبــر 2014م
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اأمر ملكي رقم )1( ل�شنة 2015

بمنح و�شام

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة            

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 1976 يف �شاأن الأو�شمة وتعديالته،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأولى

ُينح و�شام ال�شيخ عي�شى بن �شلمان اآل خليفة من الدرجة الأولى اإلى �شعادة ال�شيد حممد 

نواز �شريف رئي�س وزراء جمهورية باك�شتان الإ�شالمية. 

املادة الثانية

ُيعمل بهذا الأمر من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

مــلك مــمــلــكــة الـبــحــرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتــاريــخ: 16 ربيع الأول 1436هـ

الموافق: 7 يـــنــــايـــــــــر 2015م
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قرار رقم )2( ل�شنة 2015
ب�شاأن مجل�س ال�شالمة وال�شحة المهنية 

رئي�س مجل�س الوزراء:
بعد الطالع على قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، 

املعدل بالقانون رقم )31( ل�شنة 2014، وعلى الأخ�س املادة )175( منه،
العليا  اللجنة  واخت�شا�شات  تنظيم  ب�شاأن  ل�شنة 2007  رقم )29(  العمل  وزير  قرار  وعلى 

لل�شالمة وال�شحة املهنية، 
وعلى قرار وزير العمل رقم )11( ل�شنة 2011 ب�شاأن اإعادة ت�شكيل اللجنة العليا لل�شالمة 

وال�شحة املهنية،
وبناًء على عر�س وزير العمل،

قرر الآتي:
املادة )1(

بكلمة  القرار  اإليه يف هذا  املهنية" وي�شار  وال�شحة  ال�شالمة  "جمل�س  ي�شمى  ُين�شاأ جمل�س 
املهنية  وال�شحة  ال�شالمة  جمال  يف  العامة  ال�شيا�شة  تنفيذ  ومتابعة  ر�شم  يتولى  "املجل�س"،  

وتاأمني بيئة العمل.

املادة )2(
ُي�شكل املجل�س برئا�شة ال�شيد/ جميل بن حممد علي حميدان وزير العمل، وع�شوية ُكل من 

ال�شادة: 
د. محمد علي الأن�شاري                                                نائبًا للرئي�س.  -1

الوكيل الم�شاعد ل�شئون العمل - وزارة العمل.       
محمد �شاجد اإظهار الحق                                                ع�شوًا.  -2

            نائب الأمين المالي لمجل�س اإدارة غرفة تجارة و�شناعة البحرين.
3-        عادل ح�شن العالي                                                                            ع�شوًا.

            ع�شو مجل�س اإدارة غرفة تجارة و�شناعة البحرين.                     
د. عبد البا�شط محمد عبد المح�شن                                                   ع�شوًا.  -4

            الم�شت�شار القانوني بوزارة العمل.     
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ح�شين علي ال�شامي                                                                 ع�شوًا.  -5
رئي�س ق�شم ال�شالمة المهنية - وزارة العمل.     

ح�شن يو�شف علي                                                                                    ع�شوًا.  -6
            م�شت�شار ال�شالمة – ديوان الخدمة المدنية.    

7-        العقيد علي محمد �شعد الحوطي                                           ع�شوًا.
            مدير اإدارة الحماية وال�شالمة – وزارة الداخلية.    

8-        ميرزا �شلمان خلف                                                                  ع�شوًا.
             مدير اإدارة الرقابة البيئية – المجل�س الأعلى للبيئة.   

9-        اأحمد خليل اإبراهيم                                           ع�شوًا.
  مدير دائرة الحريق وال�شحة وال�شالمة – �شركة نفط البحرين )بابكو(.  

10-      د. مها �شالح �شهاب              ع�شوًا.
            اأخ�شائية ال�شحة المهنية – وزارة ال�شحة.     

11-      المهند�س يا�شر عبد الرحيم            ع�شوًا.
  مدير عمليات الم�شانع – �شركة الخليج ل�شناعة البتروكيماويات.  

12-      محمد مهدي عبد اهلل              ع�شوًا. 
            الأمين العام الم�شاعد لل�شحة وال�شالمة المهنية وبيئة العمل

            – التحاد العام لنقابات عمال البحرين.    
13-     علوي �شبر عي�شى             ع�شوًا.

            نائب رئي�س مجل�س الإدارة – جمعية ال�شحة وال�شالمة البحرينية.  
14-      محمد ر�شول بخ�س             ع�شوًا.

  –             نائب الرئي�س لل�شحة وال�شالمة المهنية 
            التحاد الحر لنقابات عمال البحرين.

15-      الدكتور محمد عبد الرازق ال�شديقي           ع�شوًا.
             القائم باأعمال مدير اإدارة التعليم الفني و المهني _

             وزارة التربية والتعليم.  
16-      محمود اأحمد عبدالرحيم             ع�شوًا.                                                  

            مدير اإدارة الموارد الب�شرية - وزارة الأ�شغال.
ويحل نائب الرئي�س محل الرئي�س في مبا�شرة جميع اخت�شا�شاته في حالة غيابه اأو قيام مانع 

لديه.
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املادة )3(
تكون مدة الع�شوية في المجل�س ثالث �شنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى مماثلة، واإذا خال محل 
الع�شو  ويكمل  الجهة،  ذات  يمثل  من  الأداة  بذات  محله  يحل  �شبب  لأي  الأع�شاء  من  اأي 

الجديد مدة �شلفه.   
املادة )4( 

يتولى المجل�س ر�شم ومتابعة تنفيذ ال�شيا�شة العامة في مجال ال�شالمة وال�شحة المهنية وتاأمين 
بيئة العمل من خالل المهام والخت�شا�شات الآتية:

اقتراح �شيا�شة وطنية ونظام وطني لل�شالمة وال�شحة المهنية.  -1
�شالمة  وحفظ  بحماية  الخا�شة  الوطنية  والمعايير  الت�شريعات  تطوير  ومراجعة  اقتراح   -2
و�شحة العمال وبيئة العمل في �شوء المتغيرات العملية والتقدم العلمي، والم�شتجدات ذات 
الم�شدق  والدولية  العربية  والتفاقيات  والجتماعية،  القت�شادية  التنمية  ببرامج  ال�شلة 

عليها ذات ال�شلة بال�شالمة وال�شحة المهنية وبيئة العمل.
اإبداء الراأي في الت�شريعات المقترحة ذات العالقة في مجال ال�شالمة وال�شحة المهنية    -3

وبيئة العمل.
اإجراء الدرا�شات والبحوث الخا�شة بال�شالمة وال�شحة المهنية وبيئة العمل.  -4

درا�شة التفاقيات والتو�شيات العربية والدولية المتعلقة بال�شالمة وال�شحة المهنية واإبداء   -5
الراأي والتو�شيات ب�شاأنها.

والجهات  واللجان  والجمعيات  المن�شاآت  مع  الخبرات  تبادل  من  ال�شتفادة  على  العمل   -6
العاملة في مجال ال�شالمة وال�شحة المهنية وبيئة العمل.

الــــــــــــــب�شرية  الــــــــــــكوادر  وتاأهيل  واإعـــداد  بتوفير  الخا�شة  الخطط  واقــتــراح  و�شع   -7
المتخ�ش�شة في مجالت ال�شالمة وال�شحة المهنية وبيئة العمل بما يتوافق مع الحتياجات 

العملية والعلمية، وتحديد الكفاءات المطلوبة لمهن ال�شحة وال�شالمة المهنية.
و�شائل  العمل من خالل  وبيئة  المهنية  وال�شحة  ال�شالمة  في مجال  الوقائي  الوعي  تنمية   -8
والــنــدوات  والــمــوؤتــمــرات  المعار�س  واإقــامــة  والــمــقــروءة،  والم�شموعة  المرئية  الإعـــالم 
المتخ�ش�شة، وذلك بالتن�شيق مع الأجهزة الحكومية وال�شركات الكبرى وموؤ�ش�شات المجتمع 

المدني.
واللوائح  القوانين  لقتراح  العالقة  ذات  الأخرى  الجهات  مع  والتعاون  والتن�شيق  الت�شاور   -9

وو�شع الترتيبات الخا�شة بال�شالمة وال�شحة المهنية وبيئة العمل.
10- التن�شيق المبا�شر مع جهاز تفتي�س ال�شالمة وال�شحة المهنية بوزارة العمل في مجال تنفيذ 

القانون والقرارات الوزارية في مجال ال�شالمة وال�شحة المهنية.
11- تقديم الخدمات ال�شت�شارية في مجال ال�شالمة وال�شحة المهنية لجهاز تفتي�س ال�شالمة 

وال�شحة المهنية بوزارة العمل.
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املادة )5(
1- يجتمع المجل�س مرة واحدة على الأقل كل ثالثة اأ�شهر بدعوة من الرئي�س اأو نائبه، ويجوز 
ع�شر  خم�شة  خالل  اأو  ذلك،  اإلى  الحاجة  دعت  كلما  عادي  غير  لجتماع  دعوته  للرئي�س 
يــــــــــومًا من تاريخ ت�شلمه طلبًا كتابيًا م�شببًا بذلك يوقعه ثلث الأع�شاء، ويجب اأن يت�شمن 

الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع بيان الغر�س منه واأن يرفق به جدول الأعمال.
2- يكون اجتماع المجل�س �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه على اأن يكون من بينهم الـــــــــرئي�س 
اأو نائبه، وت�شدر قرارات المجل�س وتو�شياته باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء الحا�شرين، وعند 
وقــرارات  جل�شات  وتــدون  نائبه،   اأو  الرئي�س  منه  الذي  الجانب  ُيرجح  الأ�شوات  ت�شاوي 

المجل�س في محا�شر يوقع عليها رئي�س الجل�شة وكافة الأع�شاء الذين ح�شروا الجتماع.
اأو من غيرهم،  اأع�شائه  بين  للمجل�س من  مقررًا  له  اجتماع  اأول  في  المجل�س  رئي�س  يعين   -3
هذه  محا�شر  وتدوين  بها  الأع�شاء  واإخطار  المجل�س  اجتماعات  جــداول  اإعــداد  يتولى 
من  ذلك  وغير  والم�شتندات،  ال�شجالت  وحفظ   ، لذلك  المعد  ال�شجل  في  الجتماعات 

الأعمال التي تقت�شيها طبيعة عمل المجل�س وتدخل في اخت�شا�شاته.
4- للمجل�س اأن يدعو لح�شور اجتماعاته من يرى ال�شتعانة بهم من ذوي الخبرة  والخت�شا�س 
لمناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، دون اأن يكون لهوؤلء �شوت معدود فيما يتخذه المجل�س من 

قرارات اأو تو�شيات.
املادة )6(
تنتهي ع�شوية ع�شو المجل�س باأحد الأ�شباب الآتية:

الوفاة.  -1
�شدور قرار باإعفاء الع�شو من من�شبه.  -2

اإذا انتهت خدمته بالجهة التي ينتمي اإليها لأي �شبب من الأ�شباب.  -3
اإذا تقدم با�شتقالته بموجب طلب كتابي.  -4

التغيب عن ح�شور جل�شات المجل�س دون تقديم عذر مقبول لأكثر من ثالث جل�شات متتالية.  -5
املادة )7(

ي�شع المجل�س اآلية لتنفيذ عمله وي�شدر بها قرار من رئي�س المجل�س.
املادة )8( 

القطاعات  في  المهنية  وال�شحة  لل�شالمة  فرعية  لجان  ت�شكيل  منه  بقرار  للمجل�س  يجوز 
ممثلين عن  في ع�شويتها  لجنة  كل  ت�شم  اأن  على  يحددها،  التي  وال�شناعية  القت�شادية 
الجهات ذات العالقة، ويحدد المجل�س اخت�شا�شات هذه اللجان والقواعد المنظمة لعملها.
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املادة )9( 
يرفع المجل�س تو�شياته اإلى مجل�س الوزراء لتخاذ ما يراه منا�شبًا ب�شاأنها، وعلى المجل�س اإعداد 

تقرير �شنوي عن مجمل اأعماله وما تم ب�شاأنها يعر�س على مجل�س الوزراء.
املادة )10(

على كافة الوزارات والموؤ�ش�شات والهيئات والأجهزة التعاون مع المجل�س وموافاته بما يطلبه   
من بيانات ومعلومات ودرا�شات لزمة لمبا�شرة اأعماله.

املادة )11(
ُيلغى قرار وزير العمل رقم )29( ل�شنة 2007 ب�شاأن تنظيم واخت�شا�شات اللجنة العليا لل�شالمة 
اإعادة ت�شكيل  ُيلغى قرار وزير العمل رقم )11( ل�شنة 2011 ب�شاأن  وال�شحة المهنية، كما 

اللجنة العليا لل�شالمة وال�شحة المهنية، كما يلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.
املادة )12(

على الوزراء -كل فيما يخ�شه- تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في 
الجريدة الر�شمية.        

           رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �شلمان اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الأول 1436هـ
المــــــوافـــــق: 7 ينــــــايــــــــــــر 2014م
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وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف
قـرار رقم )84( ل�شنة 2014

بتعديل بع�س اأحكام القرار رقم )15( ل�شنة 2006 
بتنظيم مراكز وحلقات تحفيظ القراآن الكريم وتدري�س علومه

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:
بعد الطالع على املر�شوم رقم )7( ل�شنة 2003 بتنظيم وزارة ال�شئون الإ�شالمية،

العدل  بوزارة  الكرمي  القراآن  �شئون  اإدارة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )53( رقم  املر�شوم  وعلى 
وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف،

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2006 بتنظيم مراكز وحلقات حتفيظ القراآن الكرمي وتدري�س 
علومه، املعدل بالقرار رقم )26( ل�شنة 2010،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية،

قرر الآتي:
املادة الأولى

وحلقات  مراكز  بتنظيم   2006 ل�شنة   )15( رقم  القرار  من   )11( املادة  بن�س  ُي�شتبدل 
حتفيظ القراآن الكرمي وتدري�س علومه، الن�س الآتي:

التدري�س: وهيئة  المركز  " اإدارة 
الن�شائي وعدد من  الق�شم  اأو م�شرف وم�شرفة  التدري�س من رئي�س  المركز وهيئة  اإدارة  تتكون 
المحفظين وعدد من مدر�شي التجويد والقراءات وعلوم القراآن، ويعاون اإدارة المركز اإداري اأو 

اأكثر وعدد من الم�شتخدمين. "

املادة الثانية
ُي�شاف اإلى املادة )12( من القرار رقم )15( ل�شنة 2006 بتنظيم مراكز وحلقات حتفيظ 

القراآن الكرمي وتدري�س علومه، بند جديد برقم )6( ن�شه الآتي:
البحرينية الجن�شية   -6"

وم�شرف  الن�شائي  الق�شم  م�شرفة  المركز,  م�شرف  المركز,  رئي�س  وظيفة  تولى  في  ي�شترط 
حلقات، اأن يكون بحريني الجن�شية."
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املادة الثالثة
على وكيل الوزارة لل�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل        
         وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر في: 22 �شــفــر 1436هـ
الموافــق: 14 دي�شمبر2014م
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م�شرف البحرين املركزي

قرار رقم )49( ل�شنة 2014
ب�شاأن اإلغاء الترخي�س الممنوح

لبنك انترنا�شونال ايه ليك�شمبورغ فرع البحرين

محافظ م�شرف البحرين المركزي:
بعد الطالع على قانون م�شرف البحرين املركزي واملوؤ�ش�شات املالية ال�شادر بالقانون رقم 

)64( ل�شنة 2006،
ايه  انرتنا�شونال  بنك  مل�شت�شاري  املركزي  البحرين  م�شرف  من  املر�شل  الإخطار  وعلى 

ليك�شمبورغ فرع البحرين بتاريخ 30 دي�شمرب 2014 ب�شاأن اإلغاء الرتخي�س املمنوح للبنك،
وبناًء على توجيه مدير اإدارة الرتاخي�س وال�شيا�شات،

قرر الآتي:
مادة )1(

ُيلغى ترخي�س "م�شرف قطاع جملة )فرع(" لبنك انرتنا�شونال ايه ليك�شمبورغ فرع البحرين 
املمنوح بتاريخ 3 مايو 2005م وامل�شجل يف ال�شجل التجاري حتت رقم )56971(.

مادة )2(
ُيعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�شرف البحرين املركزي
ر�شيد حممد املعراج        

�شدر بتاريخ: 8 ربيع الأول 1436هـ
المـــــوافــــــق: 30 دي�شــمبر 2014م



15
العدد: 3191 - الخميس 8 يناير 2015

وزارة ال�شناعة والتجارة
اإعالنات مركز البحرين للم�شتثمرين

اإعالن رقم )1( ل�شنة 2015
ب�شاأن تحويل �شركة ال�شخ�س الواحد 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اليه مكتب ميال 
عن  نيابة  التقنية،  واملحا�شبة  التجاري  والتحكيم  والقانونية  الإدارية  لال�شت�شارات  البحرين 
املا�شي  )الرتكاز  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  عيا�س  يحيى  م�شعود  �شعد  ال�شيد/ 
العقارية �س.�س.و(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 91079-1، طالبًا حتويل ال�شركة اإلى �شركة ذات 
م�شئولية حمدودة واأن يكون ا�شمها التجاري هو )الرتكاز املا�شي العقارية ذ.م.م(، وبراأ�شمال 

مقداره مائتان وخم�شون األف )250.000( دينار بحريني.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )2( ل�شنة 2015
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )فا�شن فير�شت للتجارة ذ.م.م(
ال�شيد/  اليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
نعمان مق�شود اأحمد ال�شيخ، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )فا�شن فري�شت 
ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  القيد 85947، طالبًا  امل�شجلة مبوجب  ذ.م.م(،  للتجارة 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  قيدها من  و�شطب  اختيارية  ت�شفية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )3( ل�شنة 2015
ب�شاأن تحويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ مازن 
لالإنرتنت(،  هاند  )ماتران  امل�شماة  الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  ال�شوافريي  مو�شى  حممود  رفيق 
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امل�شجلة مبوجب القيد رقم 55278-2، والتي يزاول من خاللها ن�شاطي ت�شميم �شفحات العر�س 
على �شبكة الإنرتنت، وم�شت�شاري اإدارة واإدارة اأعمال، طالبًا حتويل ال�شكل القانوين للفرع املذكور 
ورقم �شجله من موؤ�ش�شة فردية اإلى �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وبراأ�شمال مقداره ع�شرون 
األف )20.000( دينار بحريني، وذلك باإدخال ال�شيد/ بدر كمال حممد نور كمال، البحريني 

اجلن�شية حامل بطاقة �شخ�شية رقم 900302194 �شريكًا يف ال�شركة.
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

 
اإعالن رقم )4( ل�شنة 2015

ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية
�شركة )اآرمندي اإنتربراي�شز ذ.م.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مالكو ال�شركة 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  ذ.م.م(،  اإنرتبراي�شز  )اآرمندي  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات 
84939، طالبني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، وحتويلها اإلى فرع ل�شركة 
ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  �س.�س.و(،  اإنرتنا�شيونال  )برتودار  امل�شماة  الواحد  ال�شخ�س 
العتماد  موؤ�ش�شة  مكتب  وعينوا   ،2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية 

ال�شت�شارية م�شفيًا قانونيًا لل�شركة.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )5( ل�شنة 2015
ب�شاأن تحويل فرعين من �شركة ت�شامن 

الى فرع �شركة ت�شامن
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب املوؤ�ش�شة 
الت�شامنية امل�شماة )كافترييا الطبيعة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 59057، طالبًا حتويل الفرع 
اإلى  اجلفري(  )مطعم  امل�شمى  الرابع  والفرع  الطبيعة(  )كافترييا  امل�شمى  املوؤ�ش�شة  من  الأول 
فرع من فروع �شركة الت�شامن امل�شماة )�شالون الرجل الن�شيط(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 
89418، ولي�شبحا بذلك فرعًا من فروعها، ومع تغيري ال�شم التجاري للفرع الأول من: كافترييا 

الطبيعة/ ت�شامن، اإلى: كافترييا الطبيعة الهادئة/ ت�شامن.
دة   فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن رقم )6( ل�شنة 2015
ب�شاأن تحويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة
املوؤ�ش�شة  اإليه  باأنه قد تقدمت  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة  البحرين  يعلن مركز 
رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة  احل�شابي،  حممد  جا�شم  اأحمد  حممد  لل�شيد/  اململوكة  الفردية 
باإدخال  �شركة ذات م�شئولية حمدودة، وذلك  اإلى  45276-8، طالباة حتويل فرع من فروعها 
ال�شيد/ حممد �شالح الدين �شيف الدين �شلهب �شريكًا فيها، وبراأ�شمال لل�شركة مقداره ع�شرون 

األف )20.000( دينار بحريني.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملربِّ
 

اإعالن رقم )7( ل�شنة 2015
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية فرع ال�شركة الأجنبية 

)بالك اآند فياتك اإنترنا�شونال ليمتد(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ اإيان 
جون كوبر، نيابة عن ال�شركة امل�شماة )بالك اند فياتك انرتنا�شونال ليمتد( وهي فرع ل�شركة 
اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة )الفرع(  اأجنبية، وامل�شجلة مبوجب القيد 50284، طالبًا 
التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام  وفقًا  التجاري،  ال�شجل  قيدها من  و�شطب  اختيارية  ت�شفية 

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملربِّ
 

اإعالن رقم )8( ل�شنة 2015
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة

)كابيتا لند بحرين باي بزن�س �شيرف�شز ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مالكو ال�شركة 
امل�شجلة  ذ.م.م(،  �شريف�شز  بزن�س  باي  بحرين  لند  )كابيتا  امل�شماة  املحدودة  امل�شئولية  ذات 
اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبني   ،63266 رقم  القيد  مبوجب 
وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001 وتعيني 

ال�شيد/Lun Sian Cwo م�شفيًا قانونيًا لل�شركة. 



18
العدد: 3191 - الخميس 8 يناير 2015

دة   فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملربِّ

اإعالن رقم )9( ل�شنة 2015
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة

)بريتون لال�شتثمارات المحدودة �س.م.ب/ مقفلة(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اليه مالكو ال�شركة 
�س.م.ب/  املحدودة  لال�شتثمارات  )بريتون  امل�شماة  اأجنبي،  راأ�شمال  وذات  املقفلة  البحرينية 
مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 18888، طالبني اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة، وفقا 
وعينوا   ،2001 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  التجارية  ال�شركات  قانون  لأحكام 

ال�شيد/ عبدالعزيز ح�شني م�شفيًا قانونيًا لل�شركة. 
دة    فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملربِّ

اإعالن رقم )10( ل�شنة 2015
ب�شاأن تحويل موؤ�ش�شة فردية
اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب جواد 
الفردية  املوؤ�ش�شة  مالك  اخلياط  جا�شم  جواد  حبيب  جواد  ال�شيد/  عن  نيابة  و�شركاه,  حبيب 
امل�شماة )جواد حبيب(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 19263/2، طالبًا حتويل ال�شكل القانوين 
دينار   )50.000( األف  خم�شون  مقداره  وبراأ�شمال  الواحد،  ال�شخ�س  �شركة  اإلى  للموؤ�ش�شة 
اال�شم  تغيري  اإلى  باالإ�شافة  اأعمال(,  واإدارة  اإدارة  )م�شت�شارو  ن�شاط  ملمار�شة  وذلك  بحريني, 
 J H CONSULT )اإلى )جي اإت�س كون�شلت �س.�س.و JAWAD HABIB التجاري من جواد حبيب

.S.P.C

دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ
رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملربِّ

 
اإعالن رقم )11( ل�شنة 2015

ب�شاأن تحويل فرع من موؤ�ش�شة فردية
اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ 
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كرية ال�شيد حممد عي�شى ح�شن، نيابة عن مالك املوؤ�ش�شة الفردية امل�شماة )زهرة البحرين 
الأول  للفرع  القانوين  ال�شكل  رقم 41127، طالبًة حتويل  القيد  امل�شجلة مبوجب  الورود(،  لبيع 
)1( امل�شمى )زهرة البحرين لبيع الورود( من موؤ�ش�شة فردية اإلى فرع لل�شركة ذات امل�شئولية 

املحدودة امل�شماة )فال�س خلدمات ال�شيارات ذ.م.م(, امل�شجلة مبوجب القيد رقم 60474. 
دة   فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.  واملربِّ

اإعالن رقم )12( ل�شنة 2015  
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية
�شركة )مي�شيز البحرين ذ.م.م(

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب بي دي اأُو، 
الم�شجلة  ذ.م.م(،  البحرين  )مي�شيز  الم�شماة  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  عن  نيابة 
بموجب القيد رقم 26386، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية، وفقًا 
                                       . لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001
بالم�شتندات  م�شفوعًا  المذكور  المركز  اإلى  باعترا�شه  التقدم  اعترا�س  لديه  من  كل  فعلى 
رة لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. دة والمبرِّ الموؤيِّ

اإعالن رقم )13( ل�شنة 2015  
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية فرع ال�شركة الأجنبية

 )بوليتكنيك�س اإنترنا�شيونال نيوزلند(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب بي دي 
اأُو نيابة عن �شركة )بوليتكنيك�س اإنرتنا�شيونال نيوزلند(، امل�شجلة كفرع ل�شركة اأجنبية مبوجب 
وفقًا  اختيارية،  ت�شفية  ال�شركة  فرع  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبًا   ،66960 رقم  القيد 
                                       . لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
 

اإعالن رقم )14( ل�شنة  2015  
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )تال للتجارة ذ.م.م(
ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
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في�شل خالد حممد كانو، باعتباره م�شفيًا قانونيًا لل�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )تال 
للتجارة ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 57139، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة 
ت�شفية اختيارية، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 2001.                                                         
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
 

اإعالن رقم )15( ل�شنة 2015
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )فود كريي�شنز ذ.م.م(
يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليه مكتب جرانت 
ثورنتون عبدالعال، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )فود كريي�شنز ذ.م.م(، 
امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86797، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية 
و�شطبها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون 

)21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )16( ل�شنة 2015
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية

�شركة )متمن بن ح�شن الزاير ذ.م.م(
املحامي  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ال�شيد/ عبدال�شهيد خلف، نيابة عن ال�شركة ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )متمن بن ح�شن 
الزاير ذ.م.م(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 86593، طالبًا اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفيتها ت�شفية 
اختيارية و�شطب قيدها من ال�شجل التجاري، وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن رقم )17( ل�شنة 2015
ب�شاأن تخفي�س راأ�شمال �شركة 

)اأوي�ش�س كابيتال �س.م.ب مقفلة(
كي  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
)اأوي�ش�س  امل�شماة  املقفلة  البحرينية  امل�شاهمة  ال�شركة  عن  نيابة  ذ.م.م،  لال�شت�شارات  بوينت 
كابيتال �س.م.ب مقفلة(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 69402، طالبًا تخفي�س راأ�شمالها امل�شرح 
به من 1.000.000 دولر اأمريكي الى 200.000 دولر اأمريكي، وتخفي�س راأ�س املال ال�شادر 
واملدفوع من 140.993.580 دولرًا اأمريكيًا اإلى 95.170.667 دولرًا اأمريكيًا، بناًء على قرار 

امل�شاهمني يف اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية املنعقد بتاريخ 22 دي�شمرب 2014.
دة   فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
 

اإعالن رقم )18( ل�شنة 2015
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية فرع ل�شركة اأجنبية

ال�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ذات امل�شئولية املحدودة امل�شماة )اأمي كونفرن�ش�س ذ.م.م (، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 83840، 
التجاري،  ال�شجل  و�شطبها من  اختيارية  ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اأعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبني 

وذلك وفقًا لأحكام قانون ال�شركات التجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون )21( ل�شنة 2001.
دة   فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ

اإعالن رقم )19( ل�شنة  2015  
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية �شركة 

)كي جي البحرين �س.�س.و( 
�شركة  اإليه  تقدمت  قد  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
اآرن�شت ويونغ، نيابة عن �شركة ال�شخ�س الواحد امل�شماة )كي جي البحرين �س.�س.و( ملالكتها 
�شركة )كي جي للهند�شة �س د ن ب هـ د(، امل�شجلة مبوجب القيد رقم 70658، التي متار�س 
اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية ال�شركة ت�شفية اختيارية  اأولى, طالبًا  ن�شاط مقاوالت بناء درجة 
التجارية ال�شادر باملر�شوم  ال�شركات  التجاري، ذلك وفقًا لأحكام قانون  ال�شجل  و�شطبها من 

بقانون رقم )21( ل�شنة 2001.                                                    
دة  فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم باعرتا�شه اإلى املركز املذكور م�شفوعًا بامل�شتندات املوؤيِّ

رة لالعرتا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ ن�شر هذا الإعالن. واملربِّ
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اإعالن رقم )20( ل�شنة 2015
ب�شاأن اإ�شهار انتهاء اأعمال ت�شفية فرع ل�شركة اأجنبية

اأجنبي،  فرع  دي  تي  اإل  كو  اأند  غودر  اإليه  تقدم  قد  باأنه  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 
ت�شفية  ال�شركة  ت�شفية  اعمال  انتهاء  اإ�شهار  طالبني   ،67018 رقم  القيد  مبوجب  امل�شجلة 
ال�شادر  التجارية  ال�شركات  التجاري وذلك وفقًا لأحكام قانون  ال�شجل  اختيارية و�شطبها من 

باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001. 
فعلى كل من لديه اعرتا�س التقدم اإلى املركز املذكور خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يومًا 

من تاريخ ن�شر الإعالن.
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ملخ�س عقد
 �شركة بلو روك للقوم�شيون �س.�س.و

ملالكها حممد علي املحمد
�شركة ال�شخ�س الواحد

ا�شم ال�شركة: �شركة بلو روك للقوم�شيون �س.�س.و ملالكها حممد علي املحمد
رقم القيد: 91806

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/11/26
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: مكاتب القوم�شيون )تاجر بالعمولة(.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 11   مبنى 1481       طريق 125   املنامة    جممع 301
هاتف: 33770089 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحريني اجلن�شية( حممد علي ح�شني املحمد 

عدد احل�ش�س )500(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  حممد علي ح�شني املحمد 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  حممد علي ح�شني املحمد 
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ملخ�س عقد
 �شركة تران�س ا�شيا انفورمي�شني �شريفي�شز ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: تران�س ا�شيا انفرد مي�شني �شريفي�شز ذ.م.م
رقم القيد: 91782

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/11/25
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
املعلومات  خلدمات  ومكتب  امل�شتثمرين,  وجلب  البحرين  لرتويج  مكتب  ال�شركة:  اأغرا�س 

التجارية، وخدمات تهيئة ونظم املعلومات.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 161   مبنى 20       طريق 385   املنامة    جممع 305
هاتف: 34376402 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)هندي اجلن�شية( 1- فيجايا كومار كوبو�شوامي 

عدد احل�ش�س )50(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )5000(       الن�شبة )%25( 
)هندي اجلن�شية( 2- �شينثيلكومار رينجارا�شو 

عدد احل�ش�س )150(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )15000(     الن�شبة )%75(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(  1- �شينثيلكومار رينجارا�شو 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(  2- فيجايا كومار كوبو�شوامي 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)هندي اجلن�شية(  1- فيجايا كومار كوبو�شوامي 
)هندي اجلن�شية( 2- �شينثيلكومار رينجارا�شو 
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ملخ�س عقد
 �شركة �شريا خلدمات املعلومات التجارية ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شريا خلدمات املعلومات التجارية ذ.م.م
رقم القيد: 91781

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/11/25
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: مكتب خلدمات املعلومات التجارية.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:  �شقة 161  مبنى 20       طريق 385   املنامة    جممع 305

هاتف: 39659902 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم

)هندي اجلن�شية(   DAS SALIL KUMAR-1
عدد احل�ش�س )100(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )10000(      الن�شبة )%50( 

)هندي اجلن�شية(  SHOMA DAS -2
عدد احل�ش�س )100(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(   SHOMA DAS -1
م�شتوى التوقيع )منفرد( )هندي اجلن�شية(   DAS SALIL KUMAR -2

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)هندي اجلن�شية(   DAS SALIL KUMAR -1
)هندي اجلن�شية(  SHOMA DAS -2
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ملخ�س عقد
 �شركة تكنوكرات�س كون�شلتن�شي ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: تكنوكرات�س كون�شلتن�شي ذ.م.م
رقم القيد: 91785

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/11/25
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: تقدمي اال�شت�شارات الت�شويقية, ومكتب خلدمات املعلومات التجارية, والو�شاطة 

الدولية لل�شراء والبيع ملختلف ال�شلع، وتقدمي خدمات ا�شت�شارية �شناعية وتوفري املعلومات.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 161   مبنى 20       طريق 385   املنامة    جممع 305
هاتف: 36137215 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)باك�شتاين اجلن�شية( 1- �شمري �شكندر �شام�شي 

عدد احل�ش�س )50(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )5000(       الن�شبة )%25( 
)باك�شتاين اجلن�شية( 2- �شكندر �شلطان �شام�شي 

عدد احل�ش�س )150(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )15000(     الن�شبة )%75(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )باك�شتاين اجلن�شية(  1- �شكندر �شلطان �شام�شي 
م�شتوي التوقيع )منفرد( )باك�شتاين اجلن�شية(  2- �شمري �شكندر �شام�شي 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)باك�شتاين اجلن�شية(  1- �شمري �شكندر �شام�شي 
)باك�شتاين اجلن�شية( 2- �شكندر �شلطان �شام�شي 
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ملخ�س عقد
 �شركة موا�شالت لنقليات �س.�س.و ملالكها 

طالل اإبراهيم حبيب غيث
�شركة ال�شخ�س الواحد

ا�شم ال�شركة: موا�شالت لنقليات �س.�س.و ملالكها طالل اإبراهيم حبيب غيث
رقم القيد: 91793

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/11/25
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: النقل العام للركاب )داخلي(، والنقل ال�شياحي الربي.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 22   مبنى 331       طريق 5909   الزجن    جممع 359

هاتف: 39685999 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( طالل اإبراهيم حبيب الغيث 
عدد احل�ش�س )500(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
 جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  طالل اإبراهيم حبيب الغيث 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  طالل اإبراهيم حبيب الغيث 
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ملخ�س عقد
 �شركة بالف�شت �س.�س.و ملالكتها 

�شركة الإت�شالت الف�شلطينية
�شركة ال�شخ�س الواحد

ا�شم ال�شركة: �شركة بالف�شت �س.�س.و ملالكتها �شركة الإت�شالت الفل�شطينية
رقم القيد: 91827

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/11/30
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: بيع و�شراء الأوراق املالية )اأ�شهم و�شندات( حل�شاب ال�شركة فقط.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 50.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 2139   مبنى 2648       طريق 5720   جزر اأمواج    جممع 257

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)فل�شطينية اجلن�شية( �شركة الإت�شالت الفل�شطينية 

عدد احل�ش�س )1000(      قيمة احل�شة )50(    اإجمايل احل�ش�س )50000(    الن�شبة )%100( 
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( 1- �شالمة �شاجي �شالمة خليل  )فل�شطيني اجلن�شية( 
م�شتوى التوقيع )منفرد( 2- عمار عبداملنعم فوزي عكر  )فل�شطيني اجلن�شية( 
م�شتوى التوقيع )منفرد( 3- �شبيح بن طاهر بن دروي�س امل�شري )�شعودي اجلن�شية( 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
DIRECTOR 1- �شالمة �شاجي �شالمة خليل  )فل�شطيني اجلن�شية( 
DIRECTOR 2- �شبيح بن طاهر بن دروي�س امل�شري )�شعودي اجلن�شية( 

VICE CHAIRMAN 3- عمار عبداملنعم فوزي عكر  )فل�شطيني اجلن�شية( 
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ملخ�س عقد
 �شركة ال�شرافة احلديثة �س.م.ب مقفلة

�شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة
ا�شم ال�شركة: �شركة ال�شرافة احلديثة �س.م.ب مقفلة

رقم القيد: 91824
تاريخ التاأ�شي�س: 2014/11/30

تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�س ال�شركة: �شركات ال�شرافة.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 2000.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة:    مبنى 197       طريق 333   الق�شيبية    جممع 321
هاتف: 17220000 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
1-اإبراهيم اأحمد اإبراهيم اللنجاوي         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )300000(  قيمة احل�شة )1( اإجمايل احل�ش�س )300000(    الن�شبة )%15( 
2- ع�شام عبداهلل يو�شف فخرو         )بحريني اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )850000( قيمة احل�شة )1(اإجمايل احل�ش�س )850000(الن�شبة )%42.50(
3- �شركة املال العاملية لل�شرافة �س.م.ك.م  )كويتية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س)850000(قيمة احل�شة )1( اإجمايل احل�ش�س )850000( الن�شبة )%42.50(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )كويتي اجلن�شية(  1- عبداهلل جنيب عبداهلل املال 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  2- ع�شام عبداهلل يو�شف فخرو 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
رئي�س جمل�س الإدارة  )بحريني اجلن�شية(  1- ع�شام عبداهلل يو�شف فخرو 
ع�شو جمل�س الإدارة )بحريني اجلن�شية(  2- اإبراهيم اأحمد اإبراهيم اللنجاوي 
ع�شو جمل�س الإدارة )بحريني اجلن�شية(  3- عبداهلل ع�شام عبداهلل فخرو 
ع�شو جمل�س الإدارة )كويتي اجلن�شية(  4- خالد عبدالعزيز �شليمان املريخي 

)كويتي اجلن�شية(                     نائب رئي�س جمل�س الإدارة 5- عبداهلل جنيب عبداهلل املال 
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ملخ�س عقد
 �شركة الروابط القاب�شة �س.م.ب مقفلة

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة الروابط القاب�شة �س.م.ب مقفلة
رقم القيد: 91818

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/11/29
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: �شركة قاب�شة ملجموعة �شركات جتارية و�شناعية اأو خدمات.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 250.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:  �شقة 13  مبنى 854       طريق 6015   بوري    جممع 760

هاتف: 39666948 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

1- ماجد حممد عبداهلل احلميدان      )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )12500(      قيمة احل�شة )1(    اإجمايل احل�ش�س )12500(       الن�شبة )%5( 

2- ريا�س حممد عبداهلل احلميدان      )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )31250(   قيمة احل�شة )1(   اإجمايل احل�ش�س )31250(  الن�شبة )%12.50(

3- طارق عثمان عبداهلل الق�شبي       )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )31250( قيمة احل�شة )1( اإجمايل احل�ش�س )31250( الن�شبة )%12.50(

4- عبدالرحمن ح�شن حممد احل�شيني        )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )31250( قيمة احل�شة )1( اإجمايل احل�ش�س )31250( الن�شبة )%12.50(

5- حممد را�شد حممد الفقية                     )�شعودي اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )31250( قيمة احل�شة )1( اإجمايل احل�ش�س )31250( الن�شبة )%12.50(

ال�شركة الأولى للتعليم �شركة م�شاهمة كويتية مقفلة  )كويتية اجلن�شية(
عدد احل�ش�س )112500( قيمة احل�شة )1( اإجمايل احل�ش�س )112500( الن�شبة )%45(

جمموع ن�شبة امللكية  )%100(
املخولون بالتوقيع:

م�شتوى التوقيع )منفرد( )�شعودي اجلن�شية(  عبدالرحمن ح�شن حممد احل�شيني 
اأع�شاء جمل�س الإدارة:

)�شعودي اجلن�شية(  عبدالرحمن ح�شن حممد احل�شيني 
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ملخ�س عقد
 �شركة بيلد ايديا للمقاولت ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة بيلد ايديا للمقاولت ذ.م.م
رقم القيد: 91847

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/1
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: مقاولت بناء درجة ثالثة.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 12   مبنى 1348       طريق 2535   جدحف�س    جممع 425

هاتف: 36398000 و 33361361 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( 1- زاهر حبيب داود اخلباز 
عدد احل�ش�س )50(      قيمة احل�شة )200(    اإجمايل احل�ش�س )10000(       الن�شبة )%50( 

)بحريني اجلن�شية( 2- يا�شر حمزة علي رحمة 
عدد احل�ش�س )50(   قيمة احل�شة )200(   اإجمايل احل�ش�س )10000(     الن�شبة )%50(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  1- يا�شر حمزة علي رحمة 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  2- زاهر حبيب داود اخلباز 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  1- زاهر حبيب داود اخلباز 
)بحريني اجلن�شية( 2- يا�شر حمزة علي رحمة 
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ملخ�س عقد
 �شركة ماجيك برا�س للمقاولت ت�شامن

مملوكة لل�شيد علي يو�شف الهاجري و انت�شار حمي حممد العاديل
�شركة ت�شامن

و  لل�شيد علي يو�شف الهاجري  ا�شم ال�شركة: �شركة ماجيك برا�س للمقاولت ت�شامن مملوكة 
انت�شار حمي حممد العاديل

رقم القيد: 91846
تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/1

تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�س ال�شركة: مقاولت ال�شباغة للمباين )درجة ثالثة(، وا�شترياد وت�شدير وبيع الرخام 
وبالط اأ�شباغ واأدوات �شحية ومواد بال�شتيكية وزجاجية وم�شامري وذات العالقة.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 40.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:    مبنى 1425       طريق 4336   عراد    جممع 243

هاتف: 33454520 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحرينية اجلن�شية( 1- انت�شار حمي حمد العاديل 
عدد احل�ش�س )200(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )20000(      الن�شبة )%50( 

)بحريني اجلن�شية( 2- علي يو�شف �شعد الهاجري 
عدد احل�ش�س )200(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )20000(     الن�شبة )%50(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  علي يو�شف �شعد الهاجري 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
مدير عام )بحريني اجلن�شية(  علي يو�شف �شعد الهاجري 
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ملخ�س عقد
 �شركة مل�شة جمال للمقاولت ت�شامن ل�شاحبتها

فاطمة عبدالكرمي جا�شم عبداهلل و�شريكتها
�شركة ت�شامن

ا�شم ال�شركة: �شركة مل�شة جمال للمقاولت ت�شامن ل�شاحبتها فاطمة عبدالكرمي جا�شم عبداهلل 
و�شريكتها

رقم القيد: 91844
تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/1

تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.
تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.

اأغرا�س ال�شركة: مقاولت بناء درجة ثالثة.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 8   مبنى 2048       طريق 106   املالكية    جممع 1033
هاتف: 36123334 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بحرينية اجلن�شية( 1- جميلة غلوم ر�شا عبداهلل 

عدد احل�ش�س )20(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )2000(       الن�شبة )%10( 
)بحرينية اجلن�شية( 2- فاطمة عبدالكرمي جا�شم عبداهلل 

عدد احل�ش�س )180(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )18000(     الن�شبة )%90(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
)بحرينية اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفردة( 1- جميلة غلوم ر�شا عبداهلل 
)بحرينية اجلن�شية(             م�شتوى التوقيع )منفردة( 2- فاطمة عبدالكرمي جا�شم عبداهلل 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)بحرينية اجلن�شية(  1- فاطمة عبدالكرمي جا�شم عبداهلل 
)بحرينية اجلن�شية( 2- جميلة غلوم ر�شا عبداهلل 
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ملخ�س عقد
 �شركة جنم القطب لال�شت�شارات ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: جنم القطب لال�شت�شارات ذ.م.م
رقم القيد: 91840

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/1
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
التوظيف،  جمال  يف  ا�شت�شارات  وتقدمي  املحا�شبية،  ال�شئون  يف  م�شت�شارو  ال�شركة:  اأغرا�س 

وم�شت�شارو اإدارة واإدارة اأعمال.
راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -

عنوان ال�شركة: �شقة 304   مبنى 743       طريق 831   ال�شناب�س    جممع 408
هاتف: 38386754 و 34320627 

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
SHIREEN KHURRAM BAIG BAIG -1 ) باك�شتانية اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )40(      قيمة احل�شة )50(    اإجمايل احل�ش�س )2000(       الن�شبة )%10( 
MIRZA KHURRAM BAIG -2       )باك�شتاين اجلن�شية(

عدد احل�ش�س )360(   قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )18000(     الن�شبة )%90(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )باك�شتاين اجلن�شية(   MIRZA KHURRAM BAIG

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)باك�شتاين اجلن�شية(   MIRZA KHURRAM BAIG
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ملخ�س عقد
 �شركة الريف الأخ�شر للمقاولت - ت�شامن
لأ�شحابها مريزا عبداهلل مرهون و�شريكه 

�شركة ت�شامن
مرهون  عبداهلل  مريزا  لأ�شحابها  ت�شامن   - للمقاولت  الأخ�شر  الريف  �شركة  ال�شركة:  ا�شم 

و�شريكه
رقم القيد: 91842

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/1
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: مقاولت تنظيفات املرافق العامة.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:    مبنى 969       طريق 4035   الدراز    جممع 540

هاتف: 33000332 و 39913322 
ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:

)بحريني اجلن�شية( 1- مريزا عبداهلل مرهون جا�شم 
عدد احل�ش�س )20(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )2000(       الن�شبة )%10( 

)بحريني اجلن�شية( 2- ماجد مريزا عبداهلل جا�شم 
عدد احل�ش�س )180(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )18000(     الن�شبة )%90(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  1- مريزا عبداهلل مرهون جا�شم 
م�شتوى التوقيع )منفرد( )بحريني اجلن�شية(  2- ماجد مريزا عبداهلل جا�شم 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)بحريني اجلن�شية(  1- ماجد مريزا عبداهلل جا�شم 
)بحريني اجلن�شية( 2- مريزا عبداهلل مرهون جا�شم 
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ملخ�س عقد
 �شركة د�شبات�س ماركتنج �شنرت ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: د�شبات�س ماركتنج �شنرت ذ.م.م
رقم القيد: 91839

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/1
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: تقدمي ال�شت�شارات الت�شويقية.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة: �شقة 101   مبنى 743       طريق 831   ال�شناب�س    جممع 408

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)بريطاين اجلن�شية( 1- يو�شف عبداجلبار ترو فدار 

عدد احل�ش�س )98(      قيمة احل�شة )100(    اإجمايل احل�ش�س )9800(       الن�شبة )%49( 
)بحريني اجلن�شية( 2- حممد ا�شحاق عبدالر�شيد كوجر 

عدد احل�ش�س )102(   قيمة احل�شة )100(   اإجمايل احل�ش�س )10200(     الن�شبة )%51(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
1- يو�شف عبداجلبار ترو فدار             )بريطاين اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )منفرد(
)بحريني اجلن�شية(              م�شتوى التوقيع )جمتمع( 2- حممد ا�شحاق عبدالر�شيد كوجر 

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
DIRECTOR          )بحريني اجلن�شية( 1- حممد ا�شحاق عبدالر�شيد كوجر 

MANAGING DIRECTOR          )بريطاين اجلن�شية( 2- يو�شف عبداجلبار ترو فدار 
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ملخ�س عقد
 �شركة األوان لعمل النماذج ذ.م.م

�شركة ذات م�شئولية حمدودة

ا�شم ال�شركة: �شركة األوان لعمل النماذج ذ.م.م
رقم القيد: 91836

تاريخ التاأ�شي�س: 2014/12/1
تاريخ بدء ال�شنة املالية: الأول من يناير من كل عام.

تاريخ انتهاء ال�شنة املالية: احلادي والثالثون من دي�شمرب من كل عام.
اأغرا�س ال�شركة: عمل النماذج والت�شاميم الفنية.

راأ�شمال ال�شركة: النقدي: 20.000 دينار       العيني: -
عنوان ال�شركة:    مبنى ج392       طريق 71   عايل    جممع 742

ال�شركاء ون�شبة م�شاهمتهم:
)باك�شتاين اجلن�شية( 1- خليل حممد اإبراهيم حممد عارف 

عدد احل�ش�س )20(      قيمة احل�شة )50(    اإجمايل احل�ش�س )1000(        الن�شبة )%5( 
)باك�شتاين اجلن�شية( 2- �شمري اإ�شماعيل عبدال�شالم 

عدد احل�ش�س )60(     قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )3000(         الن�شبة )%15(
)باك�شتاين اجلن�شية(  SAIF UR REHMAN AYUB -3

عدد احل�ش�س )320(   قيمة احل�شة )50(   اإجمايل احل�ش�س )16000(        الن�شبة )%80(
جمموع ن�شبة امللكية  )%100(

املخولون بالتوقيع:
م�شتوى التوقيع )منفرد( )باك�شتاين اجلن�شية(   SAIF UR REHMAN AYUB

اأع�شاء جمل�س الإدارة:
)باك�شتاين اجلن�شية(   SAIF UR REHMAN AYUB
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اإعالنات اإدارة المحاكم

رقم ملف التنفيذ: 1/256/2012/04
اإعالن عن اأمر بيع اأ�شهم بقرار من املحكمة التنفيذية اخلام�شة

اإدارة مراقبة التداول و�شئون  اإبراهيم جعفر العرادي )مدير  اأن ال�شيد  تعلن بور�شة البحرين 
ملف  يف  اخلام�شة  التنفيذية  املحكمة  قرار  مبوجب  مكلف  البحرين(,  بور�شة  لدى  االأع�شاء 
التكافل  �شركة  اأ�شهم  من  �شهمًا   18.840.341 عدد  لبيع   ،1/256/2012/04 رقم  التنفيذ 

الدولية �س.م.ب )ما يعادل 30% من اأ�شهم ال�شركة( باملزاد العلني يف بور�شة البحرين.
و�شيكون البيع وفق ال�شروط التالية:

1- �شيتم البيع دفعة واحدة عن طريق املزاد العلني، وذللك مل�شرٍت واحد اأو اإلى حتالف موؤقت 
من امل�شرتين من خالل اأحد الو�شطاء املعتمدين يف بور�شة البحرين يوم )الأحد 18 يناير 

2015(، وعلى اأن تكتمل عملية البيع بالكامل يف اليوم نف�شه.
2- ي�شرتط لتنفيذ االأوامر على االأ�شهم املعرو�شة اأن يقوم كل م�شرٍت اأو كل حتالف بتقدمي اأوامر 
كل  قيام  تنفيذها  يتطلب  والتي  اخلا�شة  االأوامر  طلبات  اأ�شا�س  على  به  اخلا�شة  ال�شراء 
م�شرتي اأو حتالف بفتح ح�شاب اأوراق مالية لدى تظام الإيداع املركزي يف الور�شة، وعلى كل 
حتالف تقدمي طلباته بعد توقيع اأطرافه فيما بينهم على الإتفاق اأو العقد الالزم لذلك مبا 

يف ذلك حتديد عدد الأ�شهم العائدة لكل طرق من اأطراف التحالف.
3- �شيكون ال�شعر الأ�شا�شي للمزاد كما حددته املحكمة 115 )مائة وخم�شة ع�شر( فل�س بحريني 

لل�شعم الواحد.
4- يتم �شداد الثمن عن طريق �شيك م�شريف با�شم وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية.

ملتطلبات  امل�شرتين  ا�شتيفاء  بعد  اخلا�شة  االأوامر  �شوق  يف  البيع  اإجراءات  مبا�شرة  �شيتم   -5
بور�شة البحرين يف هذا الإعالن م�شبقًا قبل التاريخ امل�شار اإليه اأعاله.

ال�شفافية  التنفيذية اخلام�شة وتطبيقًا ملعايري  لقد مت ن�شر هذا االإعالن تنفيذًا لقرار املحكمة 
والإف�شاح ال�شادرة واملعمول بها يف م�شرف البحرين املركزي وبور�شة البحرين.

وملزيد من التفا�شيل يرجى الت�شال ببور�شة البحرين على هاتف 17108877 اأو الطالع على 
.)http://www.bahrainbourse.com( املوقع الإلكرتوين للبور�شة

قا�شي حمكمة التنفيذ اخلام�شة
رقم التنفيذ 9/9531/2011/04

اعالن بيع باملزاد العلني 
رقم  املقدمة  مبوجب  امل�شجل  العقار  العلني  املزاد  يف  و�شعها  عن  التنفيذ  حمكمة  تعلن 
)8670/2005( وثيقة رقم )130148( الكائن يف منطقة ال�شاخورة اخلا�س باملحكوم عليه/ 
حامد علي را�شد الهنائي. وقد حددت املحكمة يوم الأحد 2015/1/18 للمزايدة على اأن يبداأ 

املزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره 271400 دينار.
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فعلى كل من لديه رغبة يف املزايدة احل�شور يف التاريخ املحدد لدى قاعة حمكمة التنفيذ اخلام�شة 
رقم  �شبت هاتف  يعقوب  الوزارة جعفر عبداحل�شني  دلل  او مراجعة  �شباحًا  التا�شعة  ال�شاعة 
اأو اإدارة التنفيذ بوزارة العدل وال�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف وذلك   39619040/176905250

يف اأوقات الدوام الر�شمي مبوجب ملف التنفيذ رقم 9/9531/2011/04.
قا�شي حمكمة التنفيذ اخلام�شة

فتـح دعوى تركـة املتوفاة
�شلوى �شلمان حم�شن الدلل

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفاة �شلوى �شلمان حم�شن الدلل، 
رقمها ال�شخ�شي 700304800. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفاة املذكورة اأن ي�شعر هذه املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة 2014/2/18 

لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعـوى 9/11143/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، ويثلها جهاز ق�شايا الدولة. املدعى عليها: 
�شركة جنمة اأورغاريت، مبنى 574 �شارع ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح جممع 611 �شرتة مملكة 

البحرين. �شفـة الدعــوى: ديون. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليها املذكورةة باحل�شور بنف�شها اأو بوكيل 

عنها جلل�شة يوم الأحد 2015/1/18، ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية    

رقم الدعـوى 9/12655/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: وزارة �شئون البلديات والتخطيط العمراين، ويثلها جهاز ق�شايا الدولة. املدعى عليها:   
�شركة جنمة اورغاريت، مبنى 547 �شارع ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح. �شفـة الدعــوى: ديون.

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 
جلل�شة يوم الأحد 2015/1/18، ليعلم.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية    
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رقم الدعوى :6/5404/2012/02
تبليغ باحل�شور

اإبراهيم املالح �س 660602318. بحريني اجلن�شية. وكيله املحامي  اأحمد  املدعي: عبداجلليل 
حممد اجل�شي. املدعى عليها: يونيفري�س بروجكت انرتنا�شونال �س ت 070578-01. جمهولة 

العنوان. �شفة الدعوى: مطالب العمالية. 
تعلن حمكمة الأمور امل�شتعجلة الدائرة الأولى للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم 

اخلمي�س 2015/1/8 لنظر الدعوى، ليعلم. 
قا�شي املحكمة ال�شغرى العمالية الأولى 

رقم الدعوى 3/5991/2013/02
تبليغ باحل�شور 

عليهم/  املدعى  الذكري.  اأحمد  املحامي  وكيلته  بوا�شطة  البناء.  ملواد  تايلو�س  �شركة  املدعية/ 
1- ور�شة ال�شاملية موؤ�ش�شة فردية 2- علي اأحمد علي �شالح. �شارع: 734 مبنى 14341، جممع 
وامل�شاريف  الر�شوم  دينارًا مع  الدعوى/ طلب مبلغ قدره 500/ 2444  العي�س. �شفة  ابو   607
ومقابل اأتعاب املحاماة. احلكم ال�شادر بتاريخ 2014/5/14م : "حكمت املحكمة وقبل الف�شل 
الأ�شتاذ/ غازي ر�شي �شلمان  الدور يف اجلدول  املو�شوع بندب خبري حما�شبي على ح�شب  يف 
املو�شوي يف الدعوى تكون ماأموريته ت�شفية احل�شاب بني الطرفني وبيان عما اإذا املدعى عليهما 
مدينا للمدعية باأي مبالغ من عدمه ويف احلالة الأولى بيان قيمة املبلغ املدين به حتديدا ً واأ�شا�س 
تلك املديونية وعلية ت�شفية جوانب الغمو�س يف الدعوى وحتقيق دفاع الطرفني فيها، و�شرحت 
اأداء ماأموريته الإطالع على ملف الدعوى وماآبه من م�شتندات وما يقدمه له  للخبري يف �شبيل 
اخل�شوم فيها و�شوؤال طريف اخل�شومة و�شهودهم ومن يرى لزوما ً ل�شماع اأقواله دون حلف اليمني 
والنتقال لأي جهة حكومية اأو غري حكومية يرى لزوماً  النتقال اإليها لالإطالع على ما ع�شى اأن 
اأمانة مقدارها -/150  اإليه، وحددت  اأداء املاأمورية امل�شندة  يكون بها من م�شتندات تعينه يف 
دينار على ذمة اأتعاب وم�شروفات اخلبري األزمت املدعية ب�شدادها, وعلى اخلبري املنتدب تقدمي 
تقريره قبل اجلل�شة الأخرية بوقت كايف، و�شرحت للخ�شوم بالإطالع على التقرير فور اإيداعه 
واأبقت الف�شل يف امل�شروفات وعلى ق�شم الكتاب اإعالن منطوق ذلك احلكم ملن مل يح�شر من 

اخل�شوم جل�شة النطق به ".
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورين  عليهما  للمدعى  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الثالثاء 2014/1/13م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى /5/10445/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعيني/ 1- را�شد عبدالرحمن خليفه خليفه الرويعي 2- هود عبدالرحمن خليفه  الرويعي 
 346 مبنى   34 مكتب   .640202330 رفيع  جا�شم  غازي  فريد  املحامي  الوكيل/  وغريهما. 
– الدبلوما�شية. املدعى عليهم/ 1- جابر عبدالرحمن  طريق 1705 جممع 317 بيت الزاجل 
�شلطان  حممد  عي�شى  عبداهلل   -3 الكواري.  �شلطان  حممد  عي�شى   -2 الرويعي.  جابر  خليفه 
الكواري.  �شلطان  حممد  عي�شى  ح�شة   -5 الكواري.  �شلطان  حممد  عي�شى  عالية   -4 الكواري 
جابر  خليفة  عبدالرحمن  مرمي  املتوفيه  وابناء  زوج  الكواري  �شلطان  حممد  عي�شى  منرية   -6
الرويعي. 7- جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري. حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع بيع 
العقار الكائن العقار يف الرفاع ال�شرقي من املنامة باملقدمة 2691/ 1980 باملزاد العلني على 
اأن يبداأ ال�شعر الأ�شا�شي مببلغ قدره 124851/636 دينار و )مائة واأربعة وع�شرون األف وثمان 
مائة و واحد وخم�شني دينار و �شتمائة و�شتة وثالثون فل�س( وتكليف الدلل وليد عبداهلل هجر�س 
ح�شب اجلدول باإجراء املزايدة اأمام املحكمة ويحق لطريف الدعوى الدخول باملزايدة وعلى من 
يرغب مبراجعة الدلل وليد عبداهلل هجر�س ت/ 39449359، وعلى الدلل ن�شر اإعالن مبو�شوع 
املزايدة يف اإحدى ال�شحف املحلية اليومية واإعداد ك�شف باأ�شماء املزايدين وباملبالغ املعرو�شة 
اإعالن  الكتاب  قلم  وعلى  املزايدة  لبدء  الأحد 2015/1/11  يوم  جل�شة  وحددت  العقار  ل�شراء 

الغائب من اخل�شوم مبنطوق احلكم واالإعالن يف اجلريدة الر�شمية.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى /3/11866/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ في�شل �شرف حم�شن �شرف. الوكيل/ رقيه مكي عبداهلل اأحمد 840406002. مكتب 34 
 RICHMOND /مبنى 346 طريق 1705 جممع 317 بيت الزاجل – الدبلوما�شية. املدعى عليه
AYODEJI   ILESANMI. حمل 122 مبنى 111 �شارع 22 جممع 324. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/1/11م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى / 2/15540/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. الوكيل/ املحامية نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى 
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عليه/ عي�شى رجب عبدالرحمن يو�شف 650100379. �شقة مبنى 1730 �شارع 838 جممع 208. 
�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 237/934 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 
2015/1/11م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 2014/02/ 8/16795

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شركة زين البحرين وكيله املحامية عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ KUNHIOYI MARAKKATT MEETHAL. �شقة مبنى 10271 �شارع 319 جممع 303. 
�شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 715/ 80 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/1/12م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 2014/02/ 9/17452

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شركة زين البحرين وكيله املحامية عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ حممد ح�شني حممد ال �شعيد. �شقة مبنى 36 �شارع 3405 جممع 634. �شفة الدعوى/ 

طلب مبلغ قدره 537/ 551 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 9/14522
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيله املحامية عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليها/ �شارة حممد علي �شالح. �شقة 2 مبنى 1026 �شارع 945 جممع 909. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره 970/ 188 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 3/15092
تبليغ باحل�شور

عليه:    املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيله  بتلكو  �شركة  املدعية/ 
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RAJA JEYA BHARATHI. �شقة مبنى 21 �شارع 105 جممع 301. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 923/ 136 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 2/19720
تبليغ باحل�شور

املدعي/ عبداهلل يو�شف ح�شن حممود املرباطي. املدعى عليه/ حممد حممود يو�شف الروا�س. 
�شقة 121 مبنى 1721 �شارع 5353 جممع 553. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/ 849 دينارًا 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/1/4 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 8/16876/2014/02
تبليغ باحل�شور

الكرتولند  عليه/  املدعى  ثامر.  علي  املحامي  وكيله  علي.  حممد  عبداملح�شن  املدعية/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   3450 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  العنوان.  جمهول  لاللكرتونيات. 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/1/4 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 5/12871/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدفعي  علي  جعفر  �شو�شن  املحامية  وكيلتها  الجتماعي  للتاأمني  العامة  الهيئة  املدعية/ 
720403294. املدعى عليها/ �شركة عقاركم للمقاولت، مبنى 2335 ال�شارع 1049 جممع 910. 

�شفة الدعوى طلب مبلغ قدره 2000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/4 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 6/11498
تبليغ باحل�شور

املدعية/ مقاولت غرناطة. وكيلتها فاطمة عبداملجيد ح�شن. املدعى عليه/ حممد فرا�س حممد 
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عدنان �شالحي. جمهول العنوان. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/ 1110 دنانري مع الر�شوم 
وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 
2015/1/4 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 6/10707/2014/02

تبليغ باحل�شور 
العرادي  علي  حممد  اإيان  املحامية/  وكيلها  العايل  يو�شف  يعقوب  ح�شن  علي  املدعية/ 
)810705230(. املدعى عليه/ JOYDAD MD SARI MIHA 780934872. �شفة الدعوى طلب 

مبلغ قدره 408 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/1/4 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 4/19523/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلها املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
SURESH 880529067. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 291/308 دينارًا مع الر�شوم  عليه/ 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/18960/2014/02
تبليغ باحل�شور 

عليه  املدعى  بوحمود.  قا�شم  حممد  �شناء  املحامي/  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  املدعية/ 
SABETH BORJA SATUITO - 761136827. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 64/343 دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 9/14602
تبليغ باحل�شور

عليه/ املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامية  وكيله  بتلكو  �شركة  املدعية/ 
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ها�شميه ال�شيد اأحمد حممد حمفوظ. �شقة مبنى 63 �شارع 3312 جممع 333. �شفة الدعوى/ 
طلب مبلغ قدره 458/ 225 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 
2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 2014/02/ 8/19017

تبليغ باحل�شور
عليه  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامية  وكيله  بتلكو  �شركة  املدعية/ 
CYBER ZONE. �شقة مبنى 2571 �شارع 66 جممع 646. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 589/ 

1475 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  باأنها قد حددت جل�شة  اأعاله  املذكور  للمدعى عليه  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  تعلن املحكمة 

الأحد 2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 1/17894
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيله املحامية عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ ABDUL HAMEED. �شقة 12 مبنى 1037 �شارع 319 جممع 303. �شفة الدعوى   طلب 

مبلغ قدره 150/ 277 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 2/17949
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيله املحامية عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ علي م�شلح حامد علي. �شقة 12 مبنى 1990 �شارع 8538 جممع 985. �شفة الدعوى طلب 

مبلغ قدره 014/ 498 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى/ 1/14725/2013/02
تبليغ باحل�شور

الزبارة  10ج طريق  مبنى  العبا�شي 650901800،  عبداهلل  عبدالرحيم  عادل حممد  املدعي/ 
طلب  الدعوى/  �شفة  العنوان.  جمهول  املري.  علي  �شالح  حممد  عليه/  املدعى   .318 جممع 
مبلغ قدره 432 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف. حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع باحالة 
التلفيات  ال�شهود  القانونية ومنها �شهادة  الثبات  بكافة طرق  املدعية  لتثبيت  للتحقيق  الدعوى 
التي احدثها املدعى عليه بال�شيارة رقم )411574( نوع كيا ريو وامل�شاريف التي تكبدتها املدعية 
لت�شليحها و�شرحت للمدعي عليه النفي بذات الطرق وحددت جل�شة يوم الأحد 2015/1/11 
حلني  امل�شروفات  يف  الف�شل  وابقت  بدء  تاريخ  من  �شهر  خالل  ينتهي  ان  على  التحقيق  لبدء 
الكتاب اعالن منطوق هذا احلكم ملن مل يح�شر من اخل�شوم  قلم  املو�شوع وعلى  الف�شل يف 

جل�شة النطق به.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 1/5096/2014/02
تبليغ باحل�شور

منى  �شهاله  موؤ�ش�شة  عليها/  املدعى  البا�س.  ح�شن  حممود  املحامي  اأحمدي  م�شانع  املدعي/ 
ماركت، �شقة 11 مبنى 1196 �شارع 5424 جممع 1054. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 888/ 

2785 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/5 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 6/18984/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين املحامي �شناء حممد قا�شم بوحمود. املدعى عليه/ �شلمان علي 
اأحمد نا�شر. �شقة 11 مبنى 1196 �شارع 5424 جممع 1054. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

072/ 269 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/5 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 9/18917/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري.املدعى عليها: 
�شكينة عي�شى حممد راهي العجمي. �شقة 12 مبنى 513 �شارع 3912 جممع 939. �شفة الدعوى: 

طلب مبلغ قدره 883/ 92 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 5/16306/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه: 
�شفة   .914 جممع   1414 �شارع   8030 مبنى   12 �شقة   .ANNALOU FERMIN SANCHEZ

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 685/ 85 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/15869/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامية  وكيله  بتلكو  �شركة  املدعية/ 
حممد مبارك �شبت مو�شى �شالح. �شقة مبنى 719 �شارع 427 جممع 814. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره 915/ 185 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 2/17675
تبليغ باحل�شور

املدعية/ غالب جا�شم حممد علي النجار وكيلها املحامي فاطمة عبا�س املطوع. املدعى عليه: 
اإ�شرتيل اأجنينو البقايل، مبنى 762 طريق 823 جممع 308. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 550 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 2014/02/ 2/18664
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيله املحامية زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليها/ �شريين 
�شعيد �شيد حممد. �شقة 22 مبنى 226 �شارع 383 جممع 315. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

062/ 116 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/2/1م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/18070/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيله املحامية عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ حممود عي�شى اني�س اأحمد م�شرتيحي، مبنى 400 �شارع 5511 جممع 555. �شفة الدعوى 

طلب مبلغ قدره 855/ 83 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 3/18171/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املدفعي.  �شو�شن جعفر علي  للتاأمني الجتماعي، وكيل املحامي  العامة  الهيئة  املدعي/ 
عليها/ �شركة اك�شن ون لتخلي�س املعامالت. �شقة 11 مبنى 1926 طريق 541 جممع 905. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/ 328 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 4/8655/2013/02 
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة اخلليج لتاأجري ال�شيارات. بوا�شطة وكيلتها �شناء حممد قا�شم بوحمود. املدعى 
عليه/ جا�شم بن اأحمد بن جا�شم �شويخات. فندق البحرين - حجرة رقم 303 مبنى 385 طريق 
الر�شوم وامل�شاريف  الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1570/700 دينارًا مع  361 جممع 304. �شفة 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
2015/1/13 النظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 9/19078/2014/02

تبليغ باحل�شور
املــدعية/ �شركة رد مالك للخدمات ال�شناعية. بوا�شطة املحامي ح�شني جعفر النها�س. املدعى 
عليها/ موؤ�ش�شة الطويل للمقاولت. �شقة 22 مبنى 834 طريق 4129 جممع 441. �شفة الدعوى 

طلب مبلغ قدره 605/130 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم اجلمعة 
2015/1/2 النظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 2014/02/ 9/18948

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  اجلندي.  اإبراهيم  اإبراهيم  ناديه  املحامي  وكيل  الربج�س،  جا�شم  بدر  املدعي/ 
عبدالهادي علي جا�شم النامي. �شقة اأ 944 مبنى طريق 613 جممع 306. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره -/ 1600 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 4/13513
تبليغ باحل�شور

املدعية/ اإدارة الأوقاف اجلعفرية، وكيل املحامي ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه/ حممود 
عبداهلل حممد اإبراهيم ال�شهابي. �شقة مبنى 1099 طريق 1141 جممع 411. �شفة الدعوى/ 

طلب مبلغ قدره 000/ 2320 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 3/13911
تبليغ باحل�شور

اإ�شماعيل. املدعى  املدعية/ موؤ�ش�شة ال�شرق الو�شط لتجارة الغذية وكيل املحامي ح�شن علي 
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�شفة  1143 طريق 4454 جممع 644.  مبنى  �شقة  اإبراهيم حممد ح�شن خامت.  عليه/ ح�شني 
الدعوى طلب مبلغ قدره 355/ 817 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/1/12 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 2014/02/ 8/18370

تبليغ باحل�شور
املدعية/ موؤ�ش�شة الكويت لتاأجري �شيارات وكيلها املحامية دلل جا�شم الزايد. املدعى عليها/ 
ح�شة حممد كامل عبداهلل. �شقة 32 مبنى 1684 طريق 1402 جممع 1214. �شفة الدعوى/ 

طلب مبلغ قدره -/ 495 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 3/14072
تبليغ باحل�شور

املدعية/ موؤ�ش�شة ال�شنبلة الذهبية للمقاولت وكيلها املحامي نايف اجلنيد. املدعى عليهما/ 1- 
موؤ�ش�شة ماج�شتيك تيم للمقاولت. �شقة 24 جممع 2840 طريق 1361 جممع 913. 2- موؤ�ش�شة 
البناء واملقاولت، مبنى 1068ك �شارع زيد بن عمريه جممع 1012.  ابوفرا�س لتاجري معدات 

�شفة الدعوى/ ت�شليم اأغرا�س.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورين  عليهما  للمدعى  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الإثنني 2015/1/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 2/18261
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  حممد  �شناء  املحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  املدعية/ 
CHADIRAKATH  KOYA، مبنى 1001 طريق 1415 جممع 314. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 580/584 دينارًا مع امل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/5 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 2014/02/ 3/20289
تبليغ باحل�شور

عليه  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املحامي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  املدعية/ 
MUHAMMAD   ADNAN، مبنى 369 طريق 3607 جممع 536. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 292/447 دينارًا مع امل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/5 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/14938/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة بتلكو ويثله املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. بناية برج الدبلومات 
 MUHAMMAD عليها:  املدعى   .317 املنامة   1705 طريق   -903 مكتب   - التا�شع  الطابق 
RIZWAN MUHAMMAD MUHAMMAD IRSHAD، مبنى 993 طريق 6119 جممع 361. 

�شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليها مببلغ 151/016 دينارًا وبالر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 7/15302/2014/02
تبليغ باحل�شور

برج  بناية  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  ويثله  بتلكو  �شركة  املدعية: 
اإيان  عليها:  املدعى   .317 املنامة   1705 طريق   -903 مكتب   - التا�شع  الطابق  الدبلومات 
عبدالعزيز اإبراهيم علي ح�شن، مبنى 313 طريق 810 جممع 408. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى 

عليها مببلغ 491/387 دينارًا وبالر�شوم وامل�شاريف.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2/10726/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: موؤ�ش�شة الق�شر لتاأجري ال�شيارات ويثله املحامي ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه: 
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املدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة   .909 جممع   933 طريق   733 مبنى  �شرور،  جوهر  �شرور  حممد 
عليها مببلغ -/170 دينارًا وبالر�شوم وامل�شاريف.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 
2015/1/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 2014/02/ 9/15149

تبليغ باحل�شور
املدعي/ علي بن عبداهلل الغتم، وكيل املحامي اأحمد ح�شن خليفة. املدعى عليه/ فهمي نا�شر 
�شالح �شوده. �شقة 23 �شارع ال�شيخ عي�شى جممع 903. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/ 1470 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 5/19626
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين، وكيل املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ �شمري �شعبان علي اإبراهيم عو�س. �شقة 11 مبنى 859 طريق 1110 جممع 111. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ قدره 400/ 550 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/1/11 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعـوى 9/10129/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعيني: نافع للحا�شب اليل. وكيلتها: هدى �شعد اأحمد يو�شف 570708702. مكتب 142 برج 
الر�شي�س بناية 283 طريق 1704جممع 317 الدبلوما�شية. املدعى عليها: �شركة جمموعة نور 

البحرين للتجارة الدولية – �شجل جتاري 064405-01، مبنى 127 طريق 5602 جممع 756 
�شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره -/202 دينار والر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/2/1 لنظر الدعوى. ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 3/2833/2013/02
تبليغ باحل�شور

عبداهلل،  عبدالعزيز  جميلة  املحامية  وكيلتها  ال�شيارات،  لتاأجري  بر�شتيج  موؤ�ش�شة  املدعية: 
العنوان �شارع املعار�س مبنى 433 �شارع 1805 جممع 318. املدعى عليه: حممد خمي�س �شيف 
الف�شل  وقبل  املحكمة  الدعوى حكمت  العنوان. �شفة  – عماين اجلن�شية. جمهول  احل�شرمي 
يف املو�شوع باإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعية بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها �شهادة 
مو�شوع  هوندا  نوع   )252796( رقم  بال�شيارة  التلفيات  باأحداث  عليه  املدعى  ت�شببب  ال�شهود 
الدعوى و�شرحت للمدعي عليه النفي بذات الطرق وحددت جل�شة 2014/9/14 لبدء التحقيق 
على اأن ينتهي خالل �شهر من تاريخ بدءه واأبقت الف�شل يف امل�شروفات حلني الف�شل يف املو�شوع 

وعلى قلم الكتاب اإعالن منطوق هذا احلكم ملن مل يح�شر من اخل�شوم جل�شة النطق به .
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 

2015/1/15 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 8/20670
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين، وكيل املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
عليه/ AKBAR ALI. �شقة مبنى 3279 طريق 250 جممع 302. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

102/ 552 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/1/11 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعـوى 7/18698/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية/ �شوبر فودز. وكيلتها: املحامي علي اأحمد عبداهلل العريبي. مكتب 64 مبنى 580 طريق 
 ،680049533 حممد  ح�شني  من�شور  عي�شى  ليلى  عليها:  املدعى  الدبلوما�شية.  املنطقة   1706
مبنى 1501 طريق 227 جممع 302. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغًا 

قدره 1494/200 دينارًا والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الإثنني  باأنها قد حددت جل�شة  للمدعى عليها املذكورةة  الثالثة  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/1/5 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 7/8477/2014/02
تبليغ باحل�شور

هالل  عي�شى  عبداهلل  عادل  وكيله  بوا�شطة  للتكنولوجيا.  بيورفون  �شركة  املدعية/ 
�شجل  الدولية  للتجارة  البحرين  نور  جمموعة  �شركة  عليها/  املدعى  مرتوك)671104810(. 
جتاري 064405-01، مبنى 127 طريق 5602 جممع 756. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 680 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/5 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 5/18203
تبليغ باحل�شور

املدعي/ ال�شيد �شعيد ح�شن حممد الق�شاب، وكيل املحامي علي اأحمد عبداهلل العريبي. املدعى 
عليه/ بوتيك الو�شام الذهبي. �شقة 22 مبنى 96 طريق 333 جممع 321. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره -/ 520 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/2/1 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعـوى 1/20200/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعي: غازي من�شور علي عبداهلل القطان. وكيله زكريا حممد ح�شن احلبيب. املدعى عليها: 
خدمات ترميك الكهربائية. �شقة 31 مبنى 7 طريق 336 جممع 315. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى 

عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره -/466 دينار والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/2/1 لنظر الدعوى- ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعـوى 1/16681/2014/02
تبليغ باحل�شور 

نوروز ح�شني  البقايل. املدعى عليها: زينب علي  املدعية: فاطمة ح�شن احلواج. وكيلتها زهرة 
غلوم 791105636. �شقة 13 مبنى 47 طريق 5403 جممع 254. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى 
عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغًا قدره -/250 دينارًا والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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الأحد  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليا  للمدعى  الثالثة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/2/1 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/10325/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شفاء حممود غلوم وكيله املحامي نعيمه رم�شان حياه علي امل�شخ�س. املدعى عليه: 
حممد اأحمد اأكرب م�شطفى عبداهلل. �شقة 11 مبنى 178 �شارع 3407 جممع 334. �شفة الدعوى 

طلب مبلغ قدره 800/ 1012 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/13 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 9/14326
تبليغ باحل�شور

 605 مبنى   12 �شقة  ابراهام.  ونودمامني  عليه/  املدعى  بانيككاويتيل.  رو�شن  حممد  املدعي/ 
�شارع 613 جممع 306. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/ 2300 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعـوى 2/9477/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعية: �شركة اوتوماك�س للعناية بال�شيارات �س.�س.و. وكيلتها: علي عبداحل�شني �شالح ح�شن 
810104660. مكتب 403 -برج الدبلومات طريق 170 الدبلوما�شية 317. املدعى عليها: �شركة 
ا�شمكو ذ.م.م. �شقة 21 مبنى 576 طريق 1111 جممع 711. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليه 

باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره -/227 دينارًا والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 8/18823/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه/  املدعى  بوحمود.  قا�شم  حممد  �شناء  املحامي  وكيل  البحرين،  زين  �شركة  املدعية/ 
عبدالر�شا اأحمد علي مكي البقايل. �شقة 1 مبنى 1252 طريق 5898 جممع 812. �شفة الدعوى/ 

طلب مبلغ قدره 599/ 558 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 2/17207
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين، وكيل املحامي �شناء حممد قا�شم بوحمود. املدعى عليها/ ليلى 
عبداهلل جا�شم ال�شعدون. �شقة مبنى 357 طريق 415 جممع 104. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 741/ 69 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 9/15944
تبليغ باحل�شور

عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيل  بتلكو،  �شركة  املدعية/ 
حممد عبدالرحمن حم�شن. �شقة مبنى 553 طريق 1229 جممع 911. �شفة الدعوى طلب مبلغ 

قدره 746/ 222 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/14م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/21249/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليها/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيل  فيفا،  �شركة  املدعية/ 
جنان حممد قائد ح�شني ع�شكر. �شقة مبنى 554 طريق 1402 جممع 814. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره 581/ 120 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/14م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 7/21441/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيل  زين،  �شركة  املدعية/ 
الدعوى  �شقة مبنى 98 طريق 301 جممع 302. �شفة   .SHAFVAN RASHID THARAKAN

طلب مبلغ قدره 070/ 316 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/14م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/20795/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيل  زين،  �شركة  املدعية/ 
حممد عبداهلل قمرب عبداهلل حاجي. �شقة مبنى 1509 طريق 550 جممع 1215. �شفة الدعوى/ 

طلب مبلغ قدره 598/ 1016 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/14م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 6/20833/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين، وكيل املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ غامن 
مبلغ  الدعوى/ طلب  �شفة  836 جممع1218.  2672 طريق  مبنى  �شقة  �شنقور.  مبارك  خليفة 

قدره 434/ 584 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/14م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/20683/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامي  وكيل  زين،  �شركة  املدعية/ 
هاين عبدالباقى حممد حامد. �شقة 71 مبنى 3 طريق 2001 جممع 320. �شفة الدعوى/ طلب 

مبلغ قدره 951/960 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 
2015/1/11م لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعوى 5/3541/2014/02 

تبليغ باحل�شور 
اإبراهيم 801004853.  اأحمد عبداهلل طوق  املحامي  وكيله/   .  JURGEN  ZIEBELL املدعي/ 
املدعى عليهما / 1- يونيفر�س بروجكت�س انرتنا�شيونال. �شقة 52 مبنى 2317 طريق 2830 جممع 
BORIS CARL MAX MAX UHLIG -2 .428 )660732840(، مبنى 1446 طريق 7732 جممع 
577 اجلنبية. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره -/3850 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
اأو من يثلها باحل�شور جلل�شة  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة 

يوم الأحد 2015/1/11 املحددة لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 1/20293/2014/02 
تبليغ باحل�شور 

املدعية/ �شركة زين البحرين. وكيله / زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليهم/ اأحمد عدنان 
اأحمد حممد علي. �شقة مبنى 2308 طريق 2160 جممع 721. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

274/903 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
اأو من يثلها باحل�شور جلل�شة  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة 

يوم الأحد 2015/1/11 املحددة لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 1/15935
تبليغ باحل�شور

عليه/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  �شالح  عبدالكرمي  املحامية  وكيله  بتلكو  �شركة  املدعية/ 
ح�شني علي ر�شي علي حمود، مبنى 1701 �شارع 3353 جممع 633. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 689/ 401 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 2014/02/ 9/18781
تبليغ باحل�شور

املدعية/ وداد حممد علي �شقر اجلالهمة، وكيلها املحامي نواف حممد يو�شف حممد ال�شيد. 
�شفة   .208 جممع   811 طريق   327 مبنى  حممد،  حجي  حيدر  يو�شف  ح�شني  عليه/  املدعى 

الدعوى: طلب مبلغ قدره -/ 4320 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/13 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 6/18791/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه/ علي  املدعى  اإبراهيم جعفر مكي.   زينب  املحامي  وكيله  البحرين  زين  �شركة  املدعية/ 
حبيب �شلمان ح�شني جواد، مبنى 224 �شارع 111 جممع 901. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

253/ 105 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 9/21857
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة البحرين لالت�شالت ال�شلكية وال �شلكية وكيله املحامية جميلة علي �شلمان اأحمد 
املدعى عليه/ ماتيليم انرتتينمنت، مبنى 346 اأ �شارع 41 جممع 341. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ 

قدره 444/ 284 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/5 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 4/19148/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: غالب جا�شم النجار ومتثله املحامية فاطمة عبا�س املطوع، مكتب 72 بناية الدانة 160 
طريق 1705 الدبلوما�شية 317. املدعى عليها: ديانا روز اأنريكز. �شقة 21 مبنى 89 �شارع املعار�س 
جممع 308. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليها مببلغ 1300/000 دينار وبالر�شوم وامل�شاريف.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 
2015/1/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 9/19557/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  يو�شف.  اأحمد  �شعد  املحامية هدى  ويثله  مهامك  العاملية  مهام  �شركة  املدعية: 
اإلزام  جعفر علي �شالح ح�شن. �شقة 21 مبنى 89 �شارع املعار�س جممع 308. �شفة الدعوى: 

املدعى عليها مببلغ 1300/000 دينار وبالر�شوم وامل�شاريف.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/1/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 7/13862/2013/02 
تبليغ باحل�شور

املدعي/ Sudarshan Bellal Hebri.  وكيله املحامي يو�شف الها�شمي. مكتب 22. 25. 26 بناية 
 Gopal Krishna Subraya/ال�شيخ دعيج. �شارع البلدية. املنامة 304 مملكة البحرين. املدعى عليه
يف  الف�شل  وقبل  املحكمة  حكمت   .12 بريد  �شندوق  – املنامة  الطبي  ال�شلمانية  مركز   .Bhat

 2015/1/11 الأحد  يوم  جل�شة  وحددت  الدعوى.  مو�شوع  ب�شاأن  املدعي  با�شتجواب  املو�شوع 
قلم  وعلى  املو�شوع  يف  الف�شل  حلني  امل�شروفات  يف  الف�شل  وابقت  �شخ�شيا  املدعي  حل�شور 

الكتاب اعالن منطوق هذا احلكم ملن مل يح�شر من اخل�شوم جل�شة النطق به.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 1/19614
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيله املحامي عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري. املدعى 
ALYIA  BIBI. �شقة 324 مبنى 50 �شارع 680 جممع 2411. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ  عليه: 

قدره 050/ 307 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/1/11 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 1/19239
تبليغ باحل�شور

املدعي/ خليل غالم ا�شماعيل غالم وكيله املحامي ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليه/ يو�شف 
�شمري البريتا احلكيم. �شقة 12 مبنى 592 �شارع 127 جممع. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

270 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
2015/1/6 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعـوى 8/13184/2014/02

تبليغ باحل�شور 
املدعيني: 1- حبيب جا�شم حممد الفردان 2- �شلمان جا�شم حممد الفردان. وكيلتها: املحامي 
ال�شياحية -  البحرين  بناية �شركة  جا�شم حممد علي ح�شن �شرحان 710904622. مكتب 71 
طريق 1701 جممع 317. املدعى عليه: RAVI  MEHTA 720731976. جمهول العنوان. �شفة 
الدعوى اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره -/2880 دينارًا والر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/1/4 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعـوى 1/19158/2014/02
تبليغ باحل�شور 

علي  نفي�شة  املحامية  وكيلتها:  واملقاولت.  البناء  معدات  لتاأجري  ابوفرا�س  موؤ�ش�شة  املدعيني: 
حممد دعبل. املدعى عليها: موؤ�ش�شة ماج�شتيك تيم للمقاولت، مبنى 2840 طريق 1361 جممع 
913. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 802/400 دينار والر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 9/18621
تبليغ باحل�شور

املدعي/ عبيد حممد علي عبد. املدعى عليه/ اإبراهيم �شيف خمي�س �شيف الغافري، مبنى طريق 
1028 جممع 1210 مدينة حمد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره -/ 2000 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 2014/02/ 9/18884
تبليغ باحل�شور

عليه/  املدعى  مكي.  جعفر  اإبراهيم  زينب  املحامية  الوكيل/  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
عبداهلل ربيعه عبداهلل مبارك خمي�س، مبنى 1683 طريق 4325 جممع 643. �شفة الدعوى/ 

طلب مبلغ قدره 969/ 145 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/1/4 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 2014/02/ 3/19899
تبليغ باحل�شور

املدعي/ حنان عبداهلل عبدالرحيم عبادي. املدعى عليه/ حممد �شامل هادي حممد. جمهول 
العنوان. �شفة الدعوى طلب مبلغ قدره 200/ 2796 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/1/4 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 3/12161/2014/02
تبليغ باحل�شور 

 MUNTIIN BT عليه/  املدعى   .761000593 الغنامي  علي  اأحمد  نا�شر  عي�شى  املدعية/ 
الدعوى/ طلب  �شفة  العنوان.  KARMIJAN KARMIJAN SUMO  )670592277(. جمهول 

مبلغ قدره 1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/1/4 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعـوى 4/7405/2014/02
تبليغ باحل�شور 

ال�شكران  علي  اأحمد  عبداهلل  املحامي  وكيله  اجلاهزة،  للخر�شانة  الكبي�شي  م�شنع  املدعـي: 
�شفة   .335 جممع   3511 طريق   395 فيال  الن�شاءات.  فريق  عليـها:  املدعى   .540202142
الدعوى: اإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغًا قدره -/2663 دينارًا والر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
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باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 
2015/1/4 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
رقم الدعـوى 7/12867/2014/02

تبليغ باحل�شور 
املدعيني: الهيئة العامة للتاأمني الجتماعي. وكيلتها: �شو�شن جعفر املدفعي 720403294 نوال 
اأحمد عبدالعزيز 831107103. املنطقة الدبلوما�شية - وزارة العدل وال�شئون الإ�شالمية. املدعى 

عليها: �شركة فلك�س اير لل�شناعات 660577909. �شقة 5 مبنى 188 طريق 4304 جممع 343 
والر�شوم  دينارًا   466/900 قدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/01/04 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعـوى 9/4382/2013/02
تبليغ باحل�شور 

املدعي: حممد �شبري جودري الف دين �شيف حممد. وكيله: ح�شن علي اإ�شماعيل. املدعى عليها: 
اإلزام  ال�شيف. �شفة الدعوى:  للتاأمني. �س.ب 843 املنامة - �شاحية  �شركة البحرين الوطنيه 
املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 3500/000 دينار والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/01/13 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 7/10309/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة او�شكار لتاأجري ال�شيارات وكيلها املحامية �شناء بوحمود. املدعى عليه/ حممد 
عبدالويل اجلرب ب�شفته وليا طبيعيا عن ابنه عبدالوهاب. �شقة 6 مبنى 134 �شارع 308 جممع 
203. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 400/ 893 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.     
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/1/12م لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعوى 9/5883/2014/02 
تبليغ باحل�شور 

املدعية/ موؤ�ش�شة عبدالعزيز علي الب�شام. وكيله املحامي/ �شامي عي�شى �شيادي. املدعى عليه: 
ال�شيخ اأحمد عبداهلل حمد حممد اآل خليفة، مبنى 601 طريق 1824 جممع 918 الرفاع الغربي. 
املدعى عليه الثاين/ MOHAMMED MOMINUL HOQUE ALI ALI AHMED. منزل 2178 
بالت�شامن  �شدهما  املطلوب  باإلزام  الأمر  اإ�شدار  الطلبات:  املنامة.   306 جممع   646 طريق 
والت�شامم باأن يوؤديا الطالبة الأمر مبلغ قدره -/650 دينارًا مع الفائدة القانونية بواقع 10% من 

تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليه الأول املذكور اأو من يثله باحل�شور جلل�شة 

يوم الأحد 2015/1/4 املحددة لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعـوى 9/12088/2014/02
تبليغ باحل�شور 

املدعي/ ريا�س اأحمد حم�شن اأحمد. وكيلتها: هدى �شعد اأحمد يو�شف. مكتب 142 برج الر�شي�س 
بناية 283 طريق 1704 جممع 317 املنطقة الدبلوما�شية - �س.ب: 10238. املدعى عليها:  �شركة 
دبل ايه �شكوير لل�شيانة، مبنى 737 طريق 213 جممع 302. �شفة الدعوى: اإلزام املدعى عليه 

باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 2815/500 دينارًا والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعـوى 9/20361/2014/02
تبليغ باحل�شور 

 GHIAS عليه:  املدعى  بوحمود.  قا�شم  حممد  �شناء   : وكيلتها  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
AHMED SATTI SATTI ANWAR، مبنى 207 طريق 100 جممع 928. �شفة الدعوى  اإلزام 

املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 228/419 دينارًا و الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 
املحاماة.

باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 
2015/1/11 لنظر الدعوى، ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة
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رقم الدعـوى 6/10691/2014/02
تبليغ باحل�شور 

 109 مكتب  تقي.  عبدالقادر  �شالح  وكيلتها: عارف  ذ.م.م.  بحرين  تك�س كري  �شركة  املدعية/ 
بناية 1501طريق 2116 جممع 321 الق�شيبية. املدعى عليها: مغ�شلة ما�شرت، مبنى 1916 طريق 
قدره -/3655  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  اإلزام  الدعوى:  �شفة  3639 جممع 536. 

دينارًا والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2014/1/11 لنظر الدعوى، ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 9/13241/2014/02
تبليغ باحل�شور

احلربي.  حمد  املحامي  وكيل  املعامالت،  لتخلي�س  البنني  وام  بر�ش�س  ايزي  �شركة  املدعية/ 
املدعى عليه/ علي حممد اخلاجه. �شارع 1817 جممع 1018. �شفة الدعوى طلب مبلغ قدره -/ 

500 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثالثة للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/1/11 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثالثة

رقم الدعوى 5/14449/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ ال�شيد كميل العلوي. املدعى عليه/ حميد 
عبا�س عبدالوهاب. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 176/238 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/9619/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي / �شناء �شامل باحمرز. املدعى عليه/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   291/017 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  �شليمان.  فتحي  حممد  جمدي 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/15010/2012/02
تبليغ باحل�شور

العلوي.  جعفر  �شادق  كميل  ال�شيد  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
مع  دينارًا  قدره 172/504  مبلغ  الدعوى/ طلب  �شفة  ر�شي عبدعلي.  اإبراهيم  عليه/  املدعى 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/9617/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  العو�شي.  �شالح  لولوة   / املحامي  الوكيل  بوا�شطة  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي/ 
عليه عمار ح�شني ا�شماعيل ح�شن. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 711/887 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/07312/2013/02
تبليغ باحل�شور

عليه/  املدعى  الب�شري.  /ليلى  املحامي  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  ت�شهيالت  �شركة  املدعية/ 
ال�شيد هادي عبا�س. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 3/624/803 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/6270/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عزيزة النينون. املدعى عليه/ ميان 
عامر �شهيل. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 245/279 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 4/2953/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي /زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه/ بينيجو 
رافوي كانال�س. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 181/837 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/08276/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة مينا تيليكوم. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ 
مع  دينارًا   680/204 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  ال�شعدون.  حممد  جا�شم  اأحمد  يو�شف 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/14792/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها:   
مع  دينارًا   51/000 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .650504330 علي/  ح�شن  علي  فتحية 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2014/12/21 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/08211/2013/02
تبليغ باحل�شور

جرموين  جمال  عليه/  املدعى  املاجد.  /نبيلة  املحامي  الوكيل  بوا�شطة  بتلكو.  �شركة  املدعية/ 
840252471. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 429/668 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 2/04476/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة بتلكو. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيله املاجد. املدعى عليه/ فاطمة ح�شن علي 
من�شور. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 360/647 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/9201/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  فيفا  �شركة  املدعية/ 
عليه/ حممد علي مهدي �شالح. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 829/032 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/11601/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم جعفر. املدعى عليها: 
عزيزة �شلمان عبا�س عبدالكرمي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 169/049 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورةة  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

اخلمي�س 2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/13762/2012/02
تبليغ باحل�شور

 Ankit /املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي /زينب اإبراهيم جعفر مكي. املدعى عليه
birjuka. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 278/695 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 3/17495/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة فيفا البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي �شالح عبدالكرمي التويجري
املدعى عليه/ يا�شني عايد عبداهلل منوخ. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 323/216 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/8239/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم �شبت. املدعى عليه /
معن مروان الزعبي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 50/581 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/8168/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم. املدعى عليه/ وكيل عبا�س غفور
�شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 642/568 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
رقم الدعوى 5/7156/2013/02

تبليغ باحل�شور
اإبراهيم. املدعى عليه/ رجني راجفان  املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب 
اأتعاب  بيالي. �شفة الدعوى طلب مبلغ قدره 134/587دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 8/4554/2013/02
تبليغ باحل�شور

وائل  عليه/  املدعى  التويجري.  /عبدالكرمي  املحامي  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
اإبراهيم / 810454424. �شفة الدعوى طلب مبلغ قدره 574/570 دينارًا مع  اإبراهيم حممد 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
اخلمي�س  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/19 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/15504/2013/02
تبليغ باحل�شور

عليه/  املدعى  عبدالرحمن.  را�شد  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  املتحد.  الأهلي  البنك  املدعي/ 
مع   hWدينار  1940/702 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  عبدالر�شا.  كاظم  حممد  اأحمد 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/7878/2013/02
تبليغ باحل�شور

 WISPHERS املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه
الر�شوم  مع  دينارًا   1159/205 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .CORNER BOUTIQUS

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 5/11031/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليه/ يا�شر حممد 
عبداهلل. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 343/496 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 4/7876/2013/02
تبليغ باحل�شور

الفعل  عليها/  املدعى  التويجري.  عبدالكرمي  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  حممد.  كمال  الن�شاء  خري  ل�شاحبتها  للمقاولت  احل�شن 

1527/004 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/7873/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عبدالكرمي التويجري. املدعى عليها/ اآل يعقوب 
لل�شفر وال�شياحة ول�شاحبها عبداملنعم يو�شف يعقوب يو�شف. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

1283/443 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/15865/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
عليه/ VIKASH CHANDRA MISHRA. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 243/755 دينارًا مع 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/9635/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. بوا�شطة الوكيل املحامي/ حممد عيد احل�شيني. 
املدعى عليها/ فرحة اأ�شرف عبدعلي حممد علي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 1299/270 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليها  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 7/9136/2012/02
تبليغ باحل�شور

العو�شي.  عبداهلل  �شالح  /لولوة  املحامي  الوكيل  بوا�شطة  الإ�شالمي.  البحرين  بنك  املدعي/ 
املدعى عليه/ RAJIB SHEIKH  MOHAMMAD. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 349/968 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/9412/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ البنك الأهلي املتحد. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عي�شى اإبراهيم حممد �شلمان. املدعى 
مع  دينارًا   968/531 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .SELVAN NACHIMUTHU عليه/ 

الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/12072/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ البنك الأهلي املتحد. بوا�شطة الوكيل املحامي/ عي�شى اإبراهيم حممد �شلمان. املدعى 
عليه/ PARSHOTAM LAL SARWAN SARWAN KUMAR. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 

647/666 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 8/09242/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ �شناء �شامل اأحمد باحمرز. املدعى عليه/ 
MELCHOR ANUNCIASION JALLORINA. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 100/203دينار 

مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24  لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/12177/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة   .LOWELL ZANORIA DE LA VICTORIA عليه/  املدعى 

76/839دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/12425/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  مكي.  اإبراهيم جعفر  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
عليه/ اإح�شان علي عبدالغفار نور حممد عبداهلل. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 304/276 

دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الثالثاء  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/24 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 4/15867/2012/02
تبليغ باحل�شور

اإبراهيم جعفر. املدعى عليه:  املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي /زينب 
�شربي علي ح�شن �شلمان دربا�س. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 763/902 دينارًا مع الر�شوم 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 2/8821/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي /زينب اإبراهيم جعفر. املدعى عليه/ 
الر�شوم  مع  دينارًا   50/339 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  حممد.  زكي  اإبراهيم  يا�شر 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 6/14040/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم جعفر. املدعى عليه/ 
الر�شوم  مع  دينارًا  قدره 285/842  مبلغ  الدعوى/ طلب  �شفة  �شريف.  عبداهلل  عبا�س  حممد 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/8819/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي /زينب اإبراهيم جعفر. املدعى عليه/ 
خالد عرفه عثمان حممد. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 54/256 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 9/10910/2012/02
تبليغ باحل�شور

اإبراهيم جعفر. املدعى عليه:   املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب 
الر�شوم  مع  دينارًا   822/342 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة  حممود.  اأحمد  حممد  �شديق 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 6/12722/2013/02
تبليغ باحل�شور

على  عليه/  املدعى  بوحمود.  �شناء  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  البحرين.  زين  �شركة  املدعية/ 
في�شل علي اإبراهيم. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 175/810 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 9/2715/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم جعفر. املدعى عليه/ 
تونينا �شامتي. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 182/457 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 3/11905/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين. بوا�شطة الوكيل املحامي/ زينب اإبراهيم جعفر. املدعى عليه/ 
حممد جميل كو�شا. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 269/565 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 1/7841/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين. بوا�شطة الوكيل املحامي /زينب اإبراهيم. املدعى عليه/ حميد يو�شف علي 
يو�شف امان. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 597/017 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة

رقم الدعوى 7/07866/2013/02
تبليغ باحل�شور

حممد  را�شد  عليه/  املدعى  اإبراهيم.  زينب  املحامي/  الوكيل  بوا�شطة  زين.  �شركة  املدعية/ 
را�شد ب�شري. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ قدره 603/207 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
الأحد  يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  عليه  للمدعى  الثامنة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

2015/3/29 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة
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رقم الدعوى 5/14253/2013/02
تبليغ باحل�شور

اإدارة املحاكم  اأحمد �شلطان مبارك وكيله املحامي/ حممد �شياء. مكتب املحامني -  املدعي: 
املدعى عليه: حممد عارف خدا رحيم 660125692. �شقة 828 طريق 1032 جممع 310 اجلفري. 

�شفة الدعوى: طلب مبلغ –/2100 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثانية للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/01/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 4/6805/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: روتانا لتاأجري ال�شيارات وكيله املحامي/ عادل املرتوك. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم
املدعى عليه: �شلمان عبداهلل حممد ال�شرقاوي. �شقة 32 بناية 209 طريق 2805 جممع 328. 

�شفة الدعوى: طلب مبلغ –/317 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد  الثانية للمدعى عليه املذكور  تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية 

2015/01/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/9659/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ديبجند خو�شال كزاين بوا�شطة املحامي / ح�شني عقيل احل�شن. اإدارة املحاكم. 
املدعى عليه: ال اي ا�س القاب�شة ذ.م.م   55636-1. �شقة 1 مبنى 112 طريق 16 جممع 408 
�شناب�س. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 702/225 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى الثانية للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/01/20 

لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 8/20409/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: مقاولت غرناطة بوا�شطة املحامية / فاطمة عبداملجيد ح�شن. اإدارة املحاكم. املدعى 
عليه: جعفر يو�شف يعقوب اجلمري 841008752. فيال 2178 طريق 2929 جممع 729جرداب

اأتعاب      ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينار   1500/000 قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة 
املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى الثانية للمدعى عليه باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/01/20 
لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 2/12478/2013/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: موؤ�ش�شة ال�شيد لتاأجري ال�شيارات وكيلها املحامي/ اأحمد جعفر العري�س. مكتب املحامني 
اإدارة املحاكم. املدعى عليها: ب�شرى حممد عبدالرحمن عبداهلل الفار�شي. تعمل لدى ال�شفارة 
اأتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  الر�شوم  مع  دينارًا   4590/– مبلغ  طلب  الدعوى/  �شفة  العمانية. 

املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2014/12/22 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 4/2754/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: ماجد عبده �شعيد حقباز وكيله املحامي/ عادل عبداهلل بوعلي. مكتب املحامني – اإدارة 
املحاكم. املدعى عليه: �ش�شرت جارل جايلز 850938104. �شقة 193 مبنى 3032 طريق 2444 
جممع 324 اجلفري. �شفة الدعوى/ طلب مبلغ –/2100 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/01/20 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 3/19725/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: �شامل ياقوت �شامل وكيله املحامي/ د.نبيل الع�شومي. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
املدعى عليها: وفاء النبوي �شيد عبداللطيف. منزل 903 طريق 2027 جممع 240 عراد. �شفة 

الدعوى/ طلب مبلغ –/2192 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/01/18 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 1/10027/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: الربوج لتاأجري معدات البناء ل�شاحبها عبداهلل مكي عبداهلل �س.ت 1-61101. بوا�شطة 
وكياله املحاميان/ علي اأحمد العريبي وحميد علي املال. املدعى عليها: غالية �شلمان علي املدوب 
�شاحبة الوردة البي�شاء لتاأجري معدات البناء وبيع مواد البناء �س.ت: 1-72923، مبنى 883اأ 
�شارع 4124 جممع 541 بني جمره. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 741/340 دينار مع الر�شوم 

وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/02/16 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 8/15204/2012/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة الب�شتاين التجارية �س.ت 18273 بوا�شطة املحامي/ علي اأحمد العريبي وحميد 
علي املال. املدعى عليها: اأوتيل دو لوتيل ا�شمها ال�شابق )�شركة الأرز للخدمات الفندقية ذ.م.م( 
�س.ت1-65894، مبنى 2326 طريق 2830 جممع 428 ال�شيف. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

4123/587 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/02/16 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 7/7457/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: خالد برهان الدين وكيله املحامي/عو�س عبيد اليماين. مكتب املحامني – وزارة العدل 
طلب  الدعوى/  �شفة  العنوان.  جمهول  اإبراهيم 871001292.  عبدالعزيز  حمد  عليه:  املدعى 

مبلغ -/1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/02/16 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 5/7895/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة بن هندي للموا�شالت وكيلها املحامي/علي حممد كمال الدين. مكتب املحامني 
وزارة العدل. املدعى عليه: حممد حيدر علي 920311799. جمهول العنوان. �شفة الدعوى طلب 

مبلغ -/2114 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
2014/12/30 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 6/3210/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعي: ح�شن اإبراهيم ح�شن علي وكيله املحامي/ماجد حممد جمدم. مكتب املحامني - وزارة 
العدل. املدعى عليه: حممد مرت�شى خان 740431439. جمهول العنوان. �شفة الدعوى طلب 

مبلغ -/1000 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2014/12/30 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 2/3985/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  الريف.  جزيرة   .680447067-  MUHAMMAD JAHANGIR RAJA املدعي: 
الدعوى: طلب  اأحمد عبدالنبي عبداهلل مرتوك، مبنى 1403 طريق 3201 جممع 332. �شفة 

مبلغ 1400 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/02/16 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/6603/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: العاملية لتاأجري ال�شيارات وكيلتها املحامية/ جميلة عبدالعزيز عبداهلل – 820304123 
مكتب املحامني - اإدارة املحاكم. املدعى عليـه: فريد علي – 580133397. اجلن�شية: بحريني 
�شقة 56 مبنى 87 طريق 1902 جممع 319 مدينة املنامة / احلورة. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

4119/110 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.     
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/02/16م لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 4/8961/2010/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: جمموعة الهالل للن�شر والتوزيع وكيلها املحامي/ حممد علي الوطني. مكتب املحامني 
اإدارة املحاكم. املدعى عليـه: كزارد لل�شتائر، مبنى 192 �شارع 66 جممع 365 البالد القدمي. 

�شفة الدعوى: طلب مبلغ 1350/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/02/16م لنظر الدعوى ليعلم. 
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 5/4883/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: خدمات املحرق الهند�شية �س م ب وكياله املحاميان/ ح�شني جعفر النها�س وحممود 
ح�شني النها�س. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم. املدعى عليهم: �شركة اللوؤلوؤة للتموين البحري 
ذ م م �س ت 68391. واأ�شامة حميد من�شور �شند. وكوزيكاليل ابدولراهمان. �شقة 3 طريق 4304 
الر�شوم  –/4034 دينارًا مع  الدعوى/ طلب مبلغ  �شلمان. �شفة  مبنى 188 جممع 343 ميناء 

وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/02/16 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 4/10146/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: وزارة ال�شغال ويثلها جهاز ق�شايا الدولة. بناية 247 طريق 1704جممع 317. املدعى 
عليه: اأحمد يو�شف اأحمد علي. منزل 1464 طريق 1423 جممع 1214. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 96/000 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/02/16 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية

رقم الدعوى 3/17871/2012/02
تبليغ باحل�شور

عي�شى  املحامي/  وكيلها  انرتنا�شونال  براندز  جلف  �شركة  اخلليج(  فنادق  )جمموعة  املدعي: 
للخدمات  الرز  دولوتيل )�شركة  اأوتيل  �شركة  عليها:  املدعى  وكيلها.  بوا�شطة  اإبراهيم حممد. 
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الدعوى: طلب مبلغ قدره 450/000  الفندقية(، مبنى 2326 طريق 2830 جممع 428. �شفة 
دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.

تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/02/16 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الثانية
رقم الدعوى 5/18752/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة زينب �شبت. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: طاهر عبا�س 
ح�شن حمظوظ، مبنى 412�شارع 411 جممع 1204 مدينة حمد. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

103/698 دنانري مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 3/18686/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة زينب �شبت. اإدارة املحاكم. املدعى عليها: جنمة عبداهلل 
النجار، مبنى520�شارع 2223 جممع 422 جد حف�س. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 94/604 

دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليها املذكورةة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/18893/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة زين البحرين بوا�شطة زينب �شبت. اإدارة املحاكم. املدعى عليه: جاكوب ديني 
مبلغ قدره  الدعوى/ طلب  ام احل�شم. �شفة  �شارع 3322 جممع 333  كور�شنال، مبنى 1128 

81/646 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى 4/18002/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  املحامي عبدالكرمي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
الدعوى:  را�شي حنطه احل�شوين، مبنى 1480 طريق 2834 جممع 829. �شفة  عليها: ف�شيلة 

طلب مبلغ قدره 116/350 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 1/18821/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  بوحمود.  �شناء  املحامي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
ح�شني نا�شر ح�شني علي، مبنى 854 طريق 1558 جممع 806. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

81/810 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/18276/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  بوحمود.  �شناء  املحامي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املــدعية: 
جوريل ين هاري �شكرتاريا، مبنى 464 طريق 813 جممع 308. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

319/916 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 1/18270/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  بوحمود.  �شناء  املحامي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
جابرعبا�س ح�شن، مبنى 148 طريق 5050 جممع 905 الرفاع. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

753/055 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى 1/18267/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه:  املدعى  املحاكم.  اإدارة  بوحمود.  �شناء  املحامي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املـدعية: 
هارمندر �شنغ، مبنى 51 طريق 3304 جممع 633. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 238/799 

دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 1/17944/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  املحامي عبدالكرمي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
عليه: �شيد ح�شني علي اإبراهيم، مبنى 107 طريق 79 جممع 449. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

244/985 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 1/17877/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  املحامي عبدالكرمي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
قدره  مبلغ  طلب  الدعوى:  �شفة   .907 جممع   84 طريق   15 مبنى  تراك،  اأحمد  �شالح  عليه: 

487/330 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 1/17877/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  املحامي عبدالكرمي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
عليه: خالد اأحمد حبيب، مبنى 1313 طريق 1819 جممع 318. �شفة الدعوى: طلب مبلغ قدره 

66/144دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة
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رقم الدعوى 9/16026/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  املحامي عبدالكرمي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
عليه: م�شطفى حممد علي يو�شف، مبنى 558 طريق 407 جممع 558. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 

قدره 225/128 دينار مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 9/16026/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة  التويجري.  املحامي عبدالكرمي  بوا�شطة  البحرين  زين  �شركة  املدعية: 
مبلغ قدره  الدعوى: طلب  �شنج جايل، مبنى 1227 طريق 3226 جممع 332. �شفة  عليه: بري 

258/202 دينارًا مع الر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/25لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية الرابعة

رقم الدعوى 5/8707/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املحاكم.  – اإدارة  املحامني  املحامي ح�شن عبا�س. مكتب  وكيله  بتلكو  �شركة  املدعية/ 
عليها/ موؤ�ش�شة املح�شول. �شقة 24 مبنى 9 طريق 2001 املنامة 320. �شفة الدعوى/ 1- احلكم 
باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 778/995 دينارًا مع اإلزامها بالفائدة القانونية 
بواقع 10% من تاريخ املديونية وحتى ال�شداد التام مع اإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 5/17097/2014/02
تبليغ باحل�شور

املحاكم  – اإدارة  املحامني  التويجري. مكتب  املحامي عبدالكرمي  وكيله  بتلكو  �شركة  املدعية/ 
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املدعى عليه/ فهد �شامل حمبوب ا�شماعيل حمبوب، مبنى 420 طريق 578 جممع 1004. �شفة 
اإلزامه  مع  دينارًا   631/464 مبلغ  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  الدعوى/ 
بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع اإلزامه بامل�شاريف 

ور�شوم الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/18م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 1/18964/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية �شناء بوحمود. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
 ،RANGA PRASAD RAMANAYAKA RAMANAYAKA ARACHCHIGE عليه/  املدعى 
مبنى 40 طريق 302 جممع 103. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي 
الدعوى وحتى  تاريخ رفع  بواقع 10% من  القانونية  بالفائدة  اإلزامه  مبلغ 136/819 دينارًا مع 

ال�شداد التام مع اإلزامه بامل�شاريف ور�شوم الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 9/20613/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية �شناء بوحمود. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
 1172 مبنى   ،SUNEESHKUMAR VALIYAPARAMPIL   SURENDRAN عليه/   املدعى 
طريق 326 جممع 903. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره 
اإلزامه  التام مع  ال�شداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  بواقع 10% من  الفائدة  69/975 دينارًا مع 

بالر�شوم و امل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 201/02 7/20466/4
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية �شناء بوحمود. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
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املدعى عليه/ �شامي عبدالنبي عبداهلل علي بداو، مبنى 444 طريق 2113 جممع 521. �شفة 
الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 154/943 دينارًا مع الفائدة 
بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع اإلزامه بالر�شوم و امل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 5/20453/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية �شناء بوحمود. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه /  FAISAL  AZIZ، مبنى 357 طريق 1805 جممع 318. �شفة الدعوى /احلكم 
باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره 1340/355 دينارًا مع الفائدة بواقع 10% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع اإلزامه بالر�شوم و امل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 9/20366/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية �شناء بوحمود. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
�شفة   .526 جممع   2644 طريق   1667 مبنى  امل�شباح،  علي  حممد  مرت�شى   / عليه  املدعى 
الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره 640/892 دينارًا مع الفائدة 
بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع اإلزامه بالر�شوم و امل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى ليعلم.         
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 3/18879/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية زينب اإبراهيم. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
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املدعى عليه/ �شامح �شهاب اأحمد العزوز، مبنى 77 �شارع 33 جممع 333 املنامة. �شفة الدعوى 
الفائدة بواقع  يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره 157/010 دينارًا مع  باأن  باإلزام املدعى عليه  احلكم 
اأتعاب  اإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل  9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع 

املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 5/18685/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية زينب اإبراهيم. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
مبنى   ،MOHAMMAD BABLU MOHAMMAD MOHAMMAD BABUL عليه/  املدعى 
يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  الدعوى/ احلكم  �شفة  املنامة.  �شارع 3330 جممع 333   1465
للمدعي مبلغ قدره 94/171 دينار مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد 

التام مع اإلزامه بالر�شوم و امل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 6/18970/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية �شناء بوحمود. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه/ RAJ KISHOR DAS DAS، مبنى 1011 طريق 4515 جممع 245. �شفة الدعوى/ 
بواقع  الفائدة  مع  دينارًا   58/010 قدره  مبلغًا  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم 
10% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع اإلزامه بالر�شوم و امل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 8/20393/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية �شناء بوحمود. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
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املدعى عليه/ �شريين ح�شن حممد ح�شن بوجريي، مبنى 1100 طريق 4030 جممع 240. �شفة 
الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 132/953 دينارًا مع الفائدة 
بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع اإلزامه بالر�شوم و امل�شاريف ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 2/19118/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية �شناء بوحمود. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
الدعوى  �شفة   .321 جممع   2111 طريق   1233 مبنى  علي،  ح�شن  هيثم  �شالح  عليه/  املدعى 
الفائدة بواقع  يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره 336/116 دينارًا مع  باأن  باإلزام املدعى عليه  احلكم 
10% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع اإلزامه بالر�شوم و امل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 8/18675/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية زينب اإبراهيم. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه / ANACLETO CANILANG   ROSARIO، مبنى 149 �شقه4 �شارع 42 جممع 742 
العايل. �شفة الدعوى/ 1-احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ قدره 144/427 

دينارًا مع اإلزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28 لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 3/18672/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية زينب اإبراهيم. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
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املدعى عليها/ �شناء علي ح�شني ح�شني، مبنى 1217 �شقة 43 �شارع 4025 جممع 340 اجلفري 
�شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 137/544 دينارًا مع اإلزامه 
بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع اإلزامه بامل�شاريف 

ور�شوم الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  قد حددت جل�شة  باأنها  املذكورةة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 9/18562/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية زينب اإبراهيم. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه/ ال�شيد حممد ها�شم كاظم ها�شم، مبنى 754 �شارع 5441 جممع 1063 املالكية. 
�شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 56/427 دينارًا مع اإلزامه 
بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع اإلزامه بامل�شاريف 

ور�شوم الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 5/15463/2014/02
تبليغ باحل�شور

– اإدارة املحاكم  املدعية/ �شركة بتلكو وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني 
املدعى عليه/ حممد عبدالكرمي منر عبداجلليل. �شقة 22 مبنى 90 طريق 29 جممع 927. �شفة 
الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 221/214 دينارًا مع الفائدة 
اإلزامه بالر�شوم و امل�شاريف ومقابل  بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع 

اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/18م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 4/20283/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلته املحامية زينب اإبراهيم. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
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الدعوى/  �شفة  �شارع 9 جممع 701.  مبنى 187  الدوعي،  اأحمد عبداهلل  وفاء  عليها/  املدعى 
بواقع  الفائدة  مع  دينارًا   359/262 قدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم 
9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع اإلزامه بالر�شوم و امل�شاريف ومقابل اأتعاب 

املحاماة.
يوم  قد حددت جل�شة  باأنها  املذكورةة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 8/8714/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعى  املحاكم.  اإدارة   - املحامني  مكتب  عبا�س.  ح�شن  املحامي  وكيله  بتلكو  �شركة  املدعية/ 
ال�شرقي 913. �شفة الدعوى/ الرفاع  عليها/ امزون لالإلكرتونيات، مبنى 1016 طريق 1315 

بالفائدة  اإلزامه  مع  دنانري  مبلغًا 1904/874  للمدعية  توؤدي  باأن  عليها  املدعى  باإلزام  احلكم 
القانونية بواقع 10% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام مع اإلزامه بامل�شاريف ور�شوم 

الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/18م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 6/13932/2014/02
تبليغ باحل�شور

اإدارة   - املحامني  التويجري. مكتب  املحامي عبدالكرمي  وكيلها  البحرين  زين  �شركة  املدعية/ 
مبنى   ،MEETHALE PATTERY IBRAHIM IBRAHIM KUTTY عليه/  املدعى  املحاكم. 
1365 طريق 2834 جممع 328. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي 
مبلغ -/61 دينارًا مع اإلزامه بالفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام 

واإلزامه بامل�شاريف ور�شوم الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28 لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 3/14556/2014/02
تبليغ باحل�شور

– اإدارة  املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني 
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املحاكم. املدعى عليها/ اأمل �شفيق علي اآل �شيف. �شقة 22 مبنى 827 طريق 1337 جممع 813
�شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 121/090 دينارًا مع اإلزامه 
بالفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام واإلزامه بامل�شاريف ور�شوم 

الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  قد حددت جل�شة  باأنها  املذكورةة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28م لنظر الدعوى ليعلم.         
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 4/17870/2014/02
تبليغ باحل�شور

– اإدارة  املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني 
 318 جممع   1862 طريق   3615 مبنى   ،IQBAL ALIARUKUNJU  / عليه  املدعى  املحاكم. 
�شفة الدعوى / احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ 254/441 دينارًا مع اإلزامه 
بالفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام واإلزامه بامل�شاريف ور�شوم 

الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليها املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الأحد 

2015/1/18م لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 1/15286/2014/02
تبليغ باحل�شور

– اإدارة  املدعية/ �شركة زين البحرين وكيلها املحامي عبدالكرمي التويجري. مكتب املحامني 
املحاكم. املدعى عليه/ خالد حامد حممد جعيل، مبنى 1990 طريق 8538 جممع 985. �شفة 
اإلزامه  مع  دنانري   509/036 مبلغ  للمدعية  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم  الدعوى/ 
بالفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام واإلزامه بامل�شاريف ور�شوم 

الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/28 لنظر الدعوى ليعلم.         
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 4/11521/2014/02
تبليغ باحل�شور

الريا�س.  �شارع  را�شد. منزل 168 جممع 805  �شند  بوا�شطة موزه  را�شد  �شند  را�شد  املدعي/ 
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املدعى عليه/ عبداهلل غامن عبداهلل. منزل 1893 طريق 4562 جممع 745 �شند. �شفة الدعوى 
1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره -/500 دينار مع اإلزامه بالفوائد 
مقابل  وامل�شروفات  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 

اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الإثنني 2015/1/19م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 3/19921/2014/02
تبليغ باحل�شور

– اإدارة  املحامني  مكتب  اإ�شماعيل.  علي  املحامي ح�شن  وكيله  ا�شماعيل  خليل غالم  املدعي/ 
املحاكم. املدعى عليها/ نيفني حممود امني اجلوهري. �شقة 22 بنايه 147 طريق 2004 احلورة 
320. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغًا قدره -/200 دينار مع 

اإلزامه بالر�شوم و الفوائد القانونية ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/21م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 3/16274/2014/02
تبليغ باحل�شور

– اإدارة املحاكم  املدعية/ الأوقاف اجلعفرية وكيلتها املحامية هدى ال�شاعر. مكتب املحامني 
املدعى عليه/ علي حممد علي عجاوي. �شقة 24 مبنى 223 �شارع الق�شر - جممع 321 املنامة 
اإلزامه  �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغ -/1500 دينار مع 

بامل�شاريف ور�شوم الدعوى واأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/21م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 8/16302/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ حممد فهد �شالح عبداهلل املحري، مبنى 740 طريق 5017 جممع 950 ع�شكر. املدعى 
عليه / JENNEFFER CERVANTES NOTARIO. ال�شفارة الفلبينية. �شفة الدعوى/ 1- احلكم 

باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ -/400 دينار مع اإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف.
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يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
الأربعاء 2015/1/21م لنظر الدعوى ليعلم.          

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
رقم الدعوى 4/15018/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعي/ عارف اأحمد يو�شف اجلودر، مبنى 616 طريق 1011 جممع 1210 مدينة حمد. املدعى 
عليه/ KIDIST TAFA DEGEFA. جمهولة العنوان. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه 

باأن يوؤدي للمدعي مبلغ -/1000 دينار مع اإلزامه بامل�شاريف ور�شوم الدعوى.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/21م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 1/18172/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ الهيئة العامة للتامني الجتماعي وكيلته املحامية �شو�شن املدفعي و علي عبداهلل. مكتب 
املحامني – اإدارة املحاكم. املدعى عليها/ فاطمة مهدي حممد – �شاحبه موؤ�ش�شة اليد ال�شحرية 
للمقاولت، مبنى 820 ب طريق 3327 جممع 633. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه 

باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره -/918 دينارًا مع اإلزامه بالر�شوم و امل�شاريف.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الإثنني 2015/1/19م لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 6/13901/2014/02
تبليغ باحل�شور

 – املحامني  مكتب  النم�شان.  اأحمد  املحامي  وكيلها  ال�شيارات  لتاأجري  ريفريا  �شركة  املدعية/ 
اإدارة املحاكم. املدعى عليه/ NIGEL PATRICK BEATTIE، مبنى 48 طريق 322 جممع 309 
ال�شلمانيه. �شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره -/814 
دينار مع اإلزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة واإلزامه بالفائدة القانونية %12.

يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
الإثنني 2015/1/19م لنظر الدعوى ليعلم.           

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة



94
العدد: 3191 - الخميس 8 يناير 2015

رقم الدعوى 8/838/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة الوطن لل�شحافة والن�شر وكيله املحامي ال�شيد يو�شف الها�شمي. مكتب املحامني 
 3220 طريق   939 �شقة  البولية.  امل�شالك  جراحات  م�شت�شفى  عليه/  املدعى  املحاكم.  اإدارة 
جممع 332 املنامة. �شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 

-/3905 دينار مع اإلزامها بالفائدة القانونية و بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/20م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 2/7731/2014/02
تبليغ باحل�شور

املحاكم.  – اإدارة  املحامني  مكتب  �شعد.  هدى  املحامية  وكيلته  العاملية  مهام  �شركة  املدعية/ 
املدعى عليه/ اأحمد مو�شى �شالح. فيال 4122 طريق 4670 جممع 464 نويدرات. �شفة الدعوى/ 
1-احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره -/1080 دينارًا مع اإلزامه بالفوائد 
مقابل  وامل�شروفات  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 

اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الإثنني 2015/1/19م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 6/18533/2014/02
تبليغ باحل�شور

– اإدارة املحاكم.  املدعية/ بلدية املنامة وكيلها املحامي جا�شم حممد تلفت. مكتب املحامني 
املدعى عليها/ منى علي يا�شني حممد، مبنى 213 �شارع 28 جممع 245 عراد. �شفة الدعوى/ 
اإلزامها  مع  دينارًا   1696/770 قدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  باأن  عليه  املدعى  باإلزام  احلكم   -1

بالر�شوم وامل�شاريف.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الثالثاء 2015/1/20م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
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رقم الدعوى 2/20530/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة البحرين لإدارة العقارات وكيلها املحامي �شفوت علي حنفي. مكتب املحامني – 
اإدارة املحاكم. املدعى عليه/ ENVER YUKSEL. بيت رقم 5 الكائن باملجمع رقم 2262 طريق 
279 جممع 502 البديع. �شفة الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 

2500 دينار مع اإلزامه بالر�شوم و امل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الثالثاء 2015/1/20م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 9/12782/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ عي�شى من�شور حممد العكري وكيله املحامي حممد املطوع. مكتب املحامني – اإدارة 
املحاكم. املدعى عليه/ ح�شني ها�شم علوي علي. منزل 264 طريق 3829 جممع 738 عايل �شفة 
الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 600 دينار واإلزامه بالر�شوم 

وامل�شاريف واأتعاب املحاماة. اعادة الدعوى للمرافعة.
تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/19م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 9/11163/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة حمالت املعر�س وكيلها املحامي اأحمد ح�شن العماري. مكتب املحامني – اإدارة 
املحاكم. املدعى عليه/ مازن عمر قبطان )750843462(. منزل 710 طريق 2427 جممع 324 
املنامة. �شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 3135/398 
دينارًا واإلزامه بالفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام واإلزامه 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الإثنني 2015/1/19م لنظر الدعوى ليعلم.      
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 2/10595/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ جمموعة املوؤيد وكيلها املحامي عبداجلليل اخلنيزي. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
املدعى عليه/ CLITIUS NAVIS  MICHEAL. �شقة 32 مبنى 937 �شارع 3620 ال�شيف 436. 



96
العدد: 3191 - الخميس 8 يناير 2015

�شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعية مبلغًا قدره 1948/930 دينارًا 
اإلزامه  التام مع  ال�شداد  الدعوى وحتى  تاريخ رفع  بواقع 9% من  القانونية  بالفائدة  اإلزامه  مع 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/21م لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 6/6645/2013/02
تبليغ باحل�شور

مكتب  علي.  وحميد  العريبي  علي  املحامي  وكيله  املعدات  لتاأجري  عامر  ابو  �شركة  املدعية/ 
املحامني – اإدارة املحاكم. املدعى عليه/ داين�س للمقاولت. �شقة 11 مبنى 540 ب طريق 412 
�شلماباد 704. �شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليهما باأن يوؤديا للمدعية مبلغ قدره 
1185 دينار مع اإلزامه بالفوائد القانونية 9% من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل وامل�شاريف مقابل 

اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

اخلمي�س 2015/1/22م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 5/8108/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة ايكوانك�س الكرتونك�س وكيله املحامي علي عياد. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم
GIL DILAPDILAP JIMENEZ. �شقة 20 مبنى 2299 �شارع 85 جممع 43055  املدعى عليه/ 
البديع. �شفة الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ قدره 196/200 

دينارًا مع اإلزامها بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

اخلمي�س 2015/1/22م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 8/9619/2014/02
تبليغ باحل�شور

– اإدارة  املحامني  �شيادي. مكتب  �شامي  املحامي  وكيله  النعيمي  اأحمد  اأحمد مبارك  املدعي/ 
�شفة  احلد.   108 مبنى 885 جممع   1 �شقة  ال�شميط.  عبداهلل حممد  عليه/  املدعى  املحاكم. 
الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغًا قدره -/720 دينارًا مع اإلزامها 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة واإلزامه بالفائدة القانونية %10.
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يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 
الثالثاء 2015/1/20م لنظر الدعوى ليعلم.          

قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
رقم الدعوى 1/13182/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعي/ مريزا ح�شن الق�شا�س وكيله املحامي جا�شم �شرحان. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم

املدعى عليه/ علي حممد الع�شفور. �شقة 16 مبنى 9002 �شارع املعامري – جممع 633. �شفة 
الدعوى/ 1- احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره -/2160 دينارًا مع اإلزامها 

بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة واإلزامه بالفائدة القانونية %10.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الأربعاء 2015/1/21م لنظر الدعوى ليعلم.           
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 8/18126/2014/02
تبليغ باحل�شور

– اإدارة املحاكم  املدعي/ هيئة الكهرباء واملاء وكيله املحامي نبيل الع�شومي. مكتب املحامني 
املنامة 306. �شفة  بنايه 612 طريق 609  �شقة 11  ر�شول.  ريا�س غالم  املدعى عليه/ حممد 
الدعوى/ احلكم باإلزام املدعى عليه باأن يوؤدي للمدعي مبلغ قدره 3313/410 دينارًا واإلزامه 

بالر�شوم وامل�شروفات واأتعاب املحاماة.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  املدنية  ال�شغرى  املحكمة  تعلن 

الثالثاء 2015/1/20م لنظر الدعوى ليعلم.          
قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 1/18107/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ اأحمد من�شور اأحمد وكيله املحامي اأحمد ال�شمالن. مكتب املحامني – اإدارة املحاكم 
MOHAMMAD ARIF KHUDA KHUDA RAHIM، مبنى 828 طريق 1032  املدعى عليه/ 
جممع 310 املنامة. �شفة الدعوى/1- احلكم بت�شجيل ال�شيارة ني�شان تيدا موديل 2011 رقم 
117431 با�شم املدعي لدى اإدارة املرور. 2- احلكم باإلزام املدعى عليه الول باأن يوؤدي للمدعي 
مبلغ قدره -/500 دينار تعوي�شا عن ال�شرر املادي والنف�شي لت�شببه يف عدم ت�شجيل ال�شيارة 

با�شمة واإلزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم اخلمي�س 
2015/1/22م لنظر الدعوى ليعلم.           

 قا�شي املحكمة ال�شغرى املدنية ال�شاد�شة
رقم ال�شتئناف 9/1897/2013/03 
رقم الدعوى  2/14000/2011/02 

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ اأ�شامة عي�شى عمران وكيلها املحامي اأحمد عبدالر�شا �شلطان/ مكتب 73 – الطابق 
ال�شابع – مركز ال�شيخ را�شد التجاري – �شارع اللوؤلوؤ – املنامة. امل�شتاأنف �شده / ا�شامة يو�شف 
اإبراهيم عرار/ �شقة 21 – مبنى 244 – طريق 370 – جممع 337 – املنامة. طلبات ال�شتئناف 
امل�شتاأنف  تاأخر  لأثبات  للتحقيق  الدعوى  باإحالة  املو�شوع  الف�شل يف  وقبل  الطعن �شكال.  قبول 
�شده عن تنفيذ اعمال املقاولة وتقاع�شه مما ا�شطر امل�شتاأنف التعاقد مع مقاول اخر لإجناز 
دينار  يوؤدي مبلغا قدره -/1100  باأن  امل�شتاأنف �شده  باإلزام  للم�شتاأنف  ثم احلكم  العمل ومن 
واأتعاب  م�شاريف  �شده  امل�شتاأنف  ت�شمني  التام.  �شداد  حتى  التاأخريية  الفائدة  اليه  م�شافا 

درجتي التقا�شي
اأو من ينوب عنها باحل�شور  تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف عليها 

جلل�شة الإثنني 2015/01/26. 
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية املدنية الدائرة الثانية

رقم ال�شتئناف 1/3183/2014/03 
رقم الدعوى 9/16015/2013/02 

تبليغ باحل�شور
ال�شيخ عي�شى بن حممد  الكويتي( وكيله املحامي  التمويل  الوابل )بيت  امل�شتاأنف/ حمد �شالح 
ال خليفة/ مكتب 16 بناية 150 طريق 1507 جممع 315 بناية باب البحرين املنامة. امل�شتاأنف 
اجلوهرة  �شوق   14 طريق   51 رقم  العقار   433 حمل  العلوي/  عي�شى  نعمه  ال�شيد  علوي  عليه: 
النعيم 314. طلبات ال�شتئناف: قبول ال�شتئناف �شكال. يف املو�شوع الغاء حكم اول درجة فيما 
امل�شتاأنف �شده ب�شداد مبلغ 3217.5 دينار متخلف اجر عن املحل رقم 433  اإلزام  ق�شى به. 
الواقع بالعقار رقم 51 طريق 14 �شوق اجلوهرة املنامة النعيم 314. اخالء املحل 433 الواقع 
بالعقار رقم 51 طريق 14 �شوق اجلوهرة املنامة النعيم 314 لعدم �شداد القيمة اليجارية يف 
املوعد وهو ا�شبوعني من تاريخ اال�شعار, وكذلك لف�شخ العقد بتحقق ال�شرط ال�شريح الفا�شخ 
طبقا للبند 7 من العقد �شند الدعوى. الزام امل�شتاأنف �شده بامل�شروفات ومقابل اأتعاب املحاماة 

عن درجتي التقا�شي بحكم م�شمول بالنفاذ املعجل وبال كفالة.  
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تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو مبن 
ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الإثنني 2015/01/26.

قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية الثانية
رقم ال�شتئناف 1/2810/2011/03
رقم الدعوى   8/4339/2010/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة/ �شركة عبد اهلل اأحمد نا�س للمقاولت، وكيلها/ املحامي عادل عبد اهلل عبد الرحمن 
بوعلي/ بناية البحرينية الكويتية للتاأمني – الطابق ال�شاد�س – مكتب 61 – املنطقة الدبلوما�شية. 

امل�شتاأنف �شده/ جاجنا رام بويل 770558780/ جمهول العنوان.
تعلن حمكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الثانية للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه 
2015/1/20م  جلل�شة  والتاأجيل  للمرافعة  الدعوى  واعادة  التحقيق  باإنهاء  عنه  ينوب  مبن  اأو 

للمرافعة اخلتامية. 
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية املدنية الثانية

رقم ال�شتئناف 4/1214/2014/03
رقم الدعوى  3/7305/2013/02 

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة/ منال اإبراهيم عبداهلل ف�شل �شاحبة/ برج ال�شاعة للمقاولت وكيلتها املحامية هدى 
�شعد 570708702/ برج الر�شي�س الدور الرابع ع�شر اعلى كو�شتا كويف – مكتب 142 – املنطقة 
الدبلوما�شية. امل�شتاأنف �شدها/ اآمال �شالمة �شامل ابو خرمه �شاحبة انفال لالبواب اجلرارة 
�س.ت1-51993/ مبنى 2551 – �شارع 338 – جممع 335 ام احل�شم. طلبات ال�شتئناف: قبول 
ال�شتئناف �شكال. - احالة ال�شتئناف الى التحقيق لثبات اخالل امل�شتانف �شدها بالتزاماتها 
التعاقدية وان امل�شتانفة قامت بتغيري البواب اجلرارة على نفقتها ال�شخ�شية. - الغاء احلكم 
امل�شتانف والق�شاء جمددا باإلزام امل�شتانف �شدها باأن توؤدي للم�شتانفة مبلغ -/4732 دينار مع 
الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام مع حتميل امل�شتانف 

�شدها بالر�شوم الق�شائية ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي. 
تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو 

مبن ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الأحد 2015/01/18.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية املدنية الثانية
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رقم ال�شتئناف 6/2426/2014/03  
رقم الدعوى 6/14947/2011/02  

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف/ دهان تاج مايل تريباين وكيالها املحامي عي�شى فرج ارحمه ال بور�شيد واملحامية 
امل�شتاأنف  اللوؤلوؤ  �شارع  مبنى 453 طريق 1518 جممع 315  بور�شيد/ مكتب 10-9  ال  �شاحلة 
�شدها/ موؤ�ش�شة �شنيور للمقاولت / �شقة 31 مبنى 27 طريق 336 جممع 315. طلبات ال�شتئناف 
احلكم  تعديل  الزمني.  القيد  غي  لتقديه  �شكال  ال�شتئناف  تعديل  �شكال.  ال�شتئناف  قبول 
امل�شتاأنف فيما ق�شى به من رف�س طلبه ال�شرتداد وجواز ال�شفر اخلا�س به واخلطاأ يف احت�شاب 
يف  الواردة  طلباته  بكافة  له  والق�شاء  تعديله  ي�شتوجب  مما  التعوي�س  مبلغ  و�شالة  م�شتحقاته 
القانونية  الفائدة  مع  املحاماة  اأتعاب  و  وامل�شاريف  بالر�شوم  امل�شتاأنف �شدها  الزام  الدعوى. 

10% من تاريخ ال�شتحقاق.  
تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو 

مبن ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الإثنني 2015/01/19.
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية املدنية الثانية

رقم ال�شتئناف 9/2169/2014/03 
رقم الدعوى 7/14728/2011/02 

تبليغ باحل�شور
اديب  اإبراهيم  خليل  املحامي  وكيلتها/  امل�شبوكة،  للخر�شانة  البحرين  �شركة  امل�شتاأنفة/ 
املنامة.  اللوؤلوؤ  �شارع  ال�شابع  الطابق  التجاري  را�شد  ال�شيخ  مركز   73 مكتب   ،450020509
امل�شتاأنف عليه/ قا�شم ح�شن مكي ح�شن اأحمد، وكيلها / املحامي اجمد الوداعي – ادرة املحاكم 
طلبات ال�شتئناف: بعدم قبول ال�شتئناف �شكال. يف املو�شوع الغاء حكم امل�شتاأنف واحلكم فيها 

برف�س الدعوى. الزام امل�شتاأنف �شده بامل�شروفات على درجتي التقا�شي.  
تعلن املحكمة الكربى ال�شتئنافية الغرفة الثانية للم�شتاأنف عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو مبن 

ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/01/20. 
قا�شي املحكمة الكربى ال�شتئنافية املدنية الثانية

رقم ال�شتئناف 9/2934/2014/03
رقم الدعوى 3/8995/2011/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: جوبالن �شودر�شن بابو، وكيلته املحامية: لولوة العو�شي، بناية الر�شي�س – مكتب 83 
الطابق 8 املنطقة الدبلوما�شية. امل�شتاأنف �شدها: مقاولت التحالف ل�شاحبتها/ رقية عي�شى 



101
العدد: 3191 - الخميس 8 يناير 2015

ال�شتئناف  قبول   -1 الطلبات:   .337 جممع   3747 طريق   1097 مبنى   1 �شقة  علي،  عبداهلل 
�شكاًل.2- قبل الف�شل يف املو�شوع احالة الدعوى للتحقيق. 3-الغاء احلكم امل�شتاأنف والق�شاء 
وامل�شروفات  بالر�شوم  �شدها  امل�شتاأنف  الزام  مع  الطلبات  بك�شف  الواردة  بالطلبات  جمددا 

واأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي 
اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/1/15 ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة

رقم ال�شتئناف 7/2482/2014/03
رقم الدعوى 9/13611/2011/02

تبليغ باحل�شور
املحاكم.  اأدارة  العنوان:  �شامل،  ثاين  املحامي:  وكيله   /SIJITH VASANTHAN امل�شتاأنف: 
ال�شتئناف  1-قبول  الطلبات:  العنـوان.  جمهول  ترافيلز،  اأند  تور�س  الهند  �شدها:  امل�شتاأنف 
�شكاًل.2-ويف املو�شوع بتعديل احلكم امل�شتاأنف 3- الزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم 

واأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة للم�شتاأنف �شدها املذكورة باحل�شور بنف�شها اأو 

بوكيل عنها جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/1/22 ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة

رقم ال�شتئناف:6/342/2013/03
رقم الدعـوى 9/8257/2012/02

تبليغ باحل�شور
ح�شن  حممد  املحامي/علي  وكيلها:  �س.ت:62548/  للموا�شالت  هندي  بن  �شركة  امل�شتاأنفة: 
كمال الدين، امل�شتاأنف �شده: فا�شل علي نزال العكا�شي – عراقي اجلن�شية. جمهول العنوان. 
الطلبات 1- نق�س وتعديل حكم حمكمة اأول درجة واحلكم باإلزام امل�شتاأنف �شده ب�شداد مبلغ 
-/977 دينار بالإ�شافة الى الفوائد القانونية بواقع 10% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد. 
اإحالة الدعوى للتحقيق ل�شماع �شهود الثبات من قبل امل�شتاأنفة عن �شحة مبلغ  2- احتياطيًا  
املديونية و�شحة واقعة ا�شتئجار ال�شيارة من عدمه.3-ومن باب االحتياط الكلي/ توجيه اليمني 
احلا�شمة للم�شتاأنف �شده بال�شيغة الأتية: )اأق�شم باهلل العظيم باأنني مل ا�شتاأجر ال�شيارة رقم 
345910 نوع ني�شان تيدا موديل 2009 من امل�شتاأنفة وانه مل يتخلف يف ذمتي عن قيمة ايجارها 
مبلغ -/977 دينار(. 4-الزام امل�شتاأنف �شده بامل�شاريف والر�شوم و اأتعاب املحاماة عن درجتي 

التقا�شي.
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تعلن حمكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الدائرة الثالثة اعالن امل�شتاأنف �شده باحل�شور بنف�شه 
اأو مبن ينوب عنه جلل�شة يوم الربعاء 2015/1/21م.

قا�شي حمكمة ال�شتئناف الكربى املدنية الثالثة
رقم ال�شتئناف: 4/1097/2014/03

رقم الدعـوى 4/8471/2011/02
تبليغ باحل�شور

اأدارة  العنوان:  كمال،  ح�شن  حممد  علي  املحامي:  الدولية/وكيله  احلكمة  مدر�شة  امل�شتاأنفة: 
املحاكم. امل�شتاأنف �شده: يو�شف اأحمد غلوم عبداهلل، العنوان: �شقة 22 مبنى 1315 طريق 3328 
جممع 333.الطلبات: 1-احلكم ينق�س وتعديل حكم حمكمة اأول درجة واحلكم باألزام امل�شتانف 
�شدها مبلغ 1987/-دينار)الف وت�شعمائة و�شبعة وثمانيون دينار بحريني ( مع الزام امل�شتاأنف 
�شده بالفائدة القانونية .2-اأحتياط احالة الدعوى للتحقيق لكي بكافة الطرق االثبات القانوية. 

3-الزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم واأتعاب املحاماة عن درجتي.
اأو  بنف�شه  باحل�شـور  املذكور  للم�شتاأنف �شده  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

بوكيل عنه جلل�شة يوم اخلمي�س 2015/1/8 ليعلم. 
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة

رقم ال�شتئناف 8/2425/2014/03
رقم الدعوى 8/14347/2011/02

تبليغ باحل�شور
�شدها:  امل�شتاأنف  املحاكم.  اأدارة  بور�شيد.  عي�شى  املحامي:  وكيله  رووؤف/  حممد  امل�شتاأنف: 
�شنيور للمقاولت، جمهول القامة. الطلبات: 1-قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- ويف املو�شوع بتعديل 
احلكم امل�شتاأنف يف ما ق�شى به اخلطاء يف احت�شاب م�شتحقاتهم وانكار بع�س طلباتهم والق�شاء 

جمدداآ. 3- الزام امل�شتاأنف �شدها بامل�شاريف الر�شوم واأتعاب املحاماة مع الفائدة القانونية.
اأو  بنف�شه  باحل�شور  املذكور  عليه  للم�شتاأنف  الثالثة  ال�شتئنافية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

بوكيل عنه جلل�شة يوم الربعاء 2011/1/21 ليعلم.                                          
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شتئنافية الثالثة

رقم ال�شتئناف 4/1388/2014/03 
رقم الدعوى 9/7314/2010/02 

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: ناجي اأحمد ح�شن كاظم بوا�شطة وكيله/ عبداهلل ال�شكران امل�شتاأنف �شدها الأولى: 
�شركة الهداية للمقاولت ذ.م.م – بوا�شطة وكيلها املحامي/ اأحمد جعفر العري�س. امل�شتاأنف 
ال�شناب�س   4088 جممع   16 �شارع   102 فيال  املاي.  مرهون  حمد  النبي  عبدرب  الثاين:  �شده 
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امل�شتاأنف �شدها الثالثة: �شركة عارف �شادق لإن�شاء �س.�س.و. �شقة 22 مبنى 4019 طريق 904 
جممع 340 الطلبات: اأوًل: قبول ال�شتئنف �شكاًل لتقديه خالل امليعاد ثانيًا: يف الدعوى الأ�شلية 
رقم 2010/7314 احلكم باإلغاء حكم حمكمة اأول درجة والق�شاء جمددًا 1- بعدم قبول الدعوى 
التحكيم  ب�شرط  اأعتدادًا  الدعوى  �شماع  بعدم  احلكم   -2 �شفة.  كامل  ذي  غري  على  لرفعها 
والإدخال  املتقابلة  الدعوى  يف  ثالثًا:  املرافعات.  قانون  من   236 املادة  واأحكام  لن�س  اأعماًل 
بالإ�شافة  دعواه  بالئحة  الواردة  الطلبات  ا�شتحقاق  يف  امل�شتاأنف  باأحقية   2011/2458 رقم 
اإلى التعوي�شات عن الإخالل مبوا�شفات الت�شطيب. رابعًا: تقرير م�شئولية املدخالن امل�شتاأنف 
�شدهما الثاين والثالث عن هذه الدعوى واحلكم عليهما ت�شامنا وت�شامم مما �شيحكم به على 

املدعى عليه اأ�شليًا.
تعلن حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شدها الثالثة املذكوره باأنه اإذا مل 
حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 فاإن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقها ح�شوريا ليعلم.
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية

رقم ال�شتئناف 5/1401/2014/03
رقم الدعوى 4/10731/2013/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف  حممد  اإبراهيم  عي�شى  املحامي/  وكيله  بوا�شطة  املتحد  الهلي  البنك  امل�شتاأنف: 
�شده   �شيد ر�شي اأحمد عي�شى ها�شم. �شقة 11 بناية 2802 طريق 2172 جممع 721 جدعلي. 
به  فيما ق�شى  امل�شتاأنف  بتعديل احلكم  املو�شوع  �شكاًل. 2- ويف  ال�شتئناف  قبول  الطلبات:1- 
من احت�شاب الفائدة بواقع 2% �شنويًا من تاريخ 2013/4/3 حتى ال�شداد التام وتعديله لي�شبح 
بال�شعر  به  املق�شي  املبلغ  على  التاأخريية  الفوائد  للم�شتاأنف  يوؤدي  باأن  �شده  امل�شتاأنف  باإلزام 
التفاقي بواقع 8% �شنويًا على القر�س الأول و8.5% على القر�س الثاين من تاريخ ال�شتحقاق 
ويف   -3 ذلك.  عدا  فيما  امل�شتاأنف  احلكم  وتاأييد  التام  ال�شداد  2014/4/3وحتى  يف  احلا�شل 
جميع الحوال باإلزام امل�شتاأنف �شده بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي 

التقا�شي.
تعلن حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده املذكور باأنه اذا مل يح�شر 
ت�شري  فاإن املحكمة �شوف  الثالثاء 2015/2/3  يوم  ينوب عنه باحل�شور جلل�شة  اأو يعني وكياًل 

بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية



104
العدد: 3191 - الخميس 8 يناير 2015

رقم ال�شتئناف 9/1359/2014/03 
رقم الدعوى 1/10425/2011/02 

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: عبدالرزاق حممد علي مدن بوا�شطة وكيله املحامي/ عبداجلليل اخلنيزي امل�شتاأنف 
�شده الأول: �شركة اليكو – مكتب 31 بناية 452 طريق 1010 جممع 410 بناية كاجريا - الطابق 
3 ال�شناب�س امل�شتاأنف �شده الثاين : اأحمد في�شل حممود خور�شيد - �شقه 12 مبنى 1264 طريق 
2725 جممع 327. الطلبات:1- قبول ال�شتئناف �شكاًل. 2- اإلغاء احلكم امل�شتاأنف فيما اأنتهى 
وباإلزام  الثاين  امل�شتاأنف �شده  اإدخال  وبقبول  دينارًا  واحلكم جمددًا مببلغ 13463/600  اإليه 
بالر�شوم  �شدهما  امل�شتاأنف  اإلزام   -3 والت�شامم.  بالت�شامن  والثاين  الأول  �شده  امل�شتاأنف 

وامل�شاريف واأتعاب اخلبري ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي التقا�شي .
تعلن حمكمة ال�شتئناف العليا املدينة الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده الثاين املذكور باأنه اذا مل 
يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3 فاإن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقه ح�شوريا ليعلم.
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية

رقم ال�شتئناف 3/704/2014/03 
رقم الدعوى 7/8858/2012/02 

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري - يثله/ جهاز ق�شايا الدولة. امل�شتاأنف �شدها: 
املنامة.   332 املاحوز   – القاد�شية  �شارع   63 مبنى   219 �شقه   - ذ.م.م  هاربر  جريت  �شركة 
الطلبات 1- قبول ال�شتئناف �شكاًل لرفعه يف امليعاد 2- اإلغاء احلكم امل�شتاأنف. والق�شاء جمددًا 
باإلزام امل�شتاأنف �شدها باأن توؤدي للم�شتاأنف مبلغ قدره 9074/500 دينارًا. وت�شمينها بر�شوم 

وم�شاريف درجتي التقا�شي.
مل  اذا  باأنه  املذكوره  �شدها  للم�شتاأنف  الثانية  الغرفة  املدنية  العليا  ال�شتئناف  حمكمة  تعلن 
حت�شر اأو تعني وكياًل ينوب عنها باحل�شور جلل�شة يوم الإثنني 2015/2/2 فاإن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقها ح�شوريا ليعلم.
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية

رقم ال�شتئناف 1/1143/2014/03
رقم الدعوى 1/3325/2012/02 

تبليغ باحل�شور
فاطمه  و  زهراء خ�شري  املحاميتان/  وكيلتيها  بوا�شطة   - اأحمد خ�شري   علي  امل�شتاأنفة: مرمي 
ريفريا  موؤ�ش�شة  الثانية:  امل�شتاأنف �شدها  اأرجالج  �شيني�س  �شوبا  الأول:  امل�شتاأنف �شده  خ�شري 
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اأوًل: من حيث  الطلبات:  النويدرات.  وعنوانها: مبنى 4630 طريق 1473 جممع 646  �شيكور  
ال�شكل: قبول اال�شتئناف �شكال الأ�شتيفاء كافة ال�شروط. ثانيًا: وقبل الف�شل يف املو�شوع: احلجز 
درجة  اأول  حكم  تعديل   -1 املو�شوع:  ويف  ثالثًا:  ريفريا.  ملوؤ�ش�شة  البنكية  للح�شابات  التحفظي 
والق�شاء جمددًا باإلزام امل�شتاأنف �شده الأول وامل�شتاأنف �شده الثاين بالت�شامن والت�شامم باأن 
يوؤديان مبلغ قدره 15000 دينار تعوي�شًا عن ماحلق بامل�شتاأنفة من اأ�شرار مادية ومعنوية .2- 
اإلزام امل�شتاأنف �شدهما الأول والثاين بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اأتعاب املحاماة عن درجتي 

التقا�شي .
تعلن حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الغرفة الثانية للم�شتاأنف �شده الأول املذكور باأنه اإذا مل 
يح�شر اأو يعني وكياًل ينوب عنه باحل�شور جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/12 فاإن املحكمة �شوف 

ت�شري بحقه ح�شوريًا ليعلم.
قا�شي حمكمة ال�شتئناف العليا املدنية الثانية

رقم الدعـوى 9/16315/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: ال�شركة احلديثة للتجارة. وكليه: املحامي/ زياد روفان قيوجمي. املدعى عليه: �شركة 
احلمد لالإن�شاء والتطوير ذ.م.م. �شقة 104 مبنى 203 طريق 383 جممع 304 املنامة. �شفـة 

الدعوى: الزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره 9318.738 دينارًا. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/1/6.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة    

رقم الدعـوى:  5/4897/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة ريدك�س لل�شناعات. وكليه: املحامي/ ا�شامة انور حممد. املدعى عليه: حم�شن 
قدره  مبلغ  بدفع  عليه  املدعى  الزام  الدعـوى:  �شفـة  العنوان.  جمهول  كاظم.  من�شور  مريزا 

8294.390 دينار. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الربعاء 2015/1/7.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة   

رقم الدعـوى 6/20928/2014/02
تبليغ باحل�شور

علي  عليه:  املدعى  ح�شاين.  عبدالرحمن  عبداهلل  فريد  املحامي/  وكليه:  اأي.  اأم  بي  املدعي: 
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اإبراهيم عبدالكرمي ح�شني ال�شبيب. جمهول العنوان. �شفـة الدعــوى: الزام املدعى عليه بدفع 
مبلغ قدره 10589.102 دينارًا.

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الرابعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 
جلل�شة يوم الربعاء 2015/1/7.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة    
رقم الدعوى 2014/02 /2/12699

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. بوا�شطة وكيلتها املحامية/ ليلى الب�شري. املدعى 

عليه/ عادل حمد خليفة �شعيد. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة دين 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2015/1/7 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  

رقم الدعوى 2014/02 /7/15445
تبليغ باحل�شور

ال�شيد.  حممد  يو�شف  حممد  نواف  املحامي/  وكيلها  بوا�شطة  للتنمية.  البحرين  بنك  املدعي: 
يو�شف ح�شن.  يعقوب  الرابع/  املدعى عليه  يو�شف ح�شن حممد.  الثالث/ عبا�س  املدعى عليه 

جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة دين. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليهما املذكورة باأنها قد حددت جل�شة يوم الربعاء 

2015/1/7 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  

رقم الدعوى 2014/02 /6/12702
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. بوا�شطة وكيلها املحامي/ ليلى عي�شى علي ح�شن 
جا�شم  الثاين/  عليه  املدعى  باقر.  غلوم  حممد  جا�شم  ح�شني  الأول/  عليه  املدعى  الب�شري. 

حممد غلوم باقر. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة دين. 
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكورين  عليهما  للمدعى  الرابعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

الربعاء 2015/1/7 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  
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رقم الدعوى 2014/02 /9/16141
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة دملون للخر�شانة اجلاهزة ومنتجاتها املحدودة ذ.م.م. بوا�شطة وكيلها املحامي 
اأمينة م�شطفى حممد اأحمد. املدعى عليه/ ب�شني لبناء و�شيانة برك ال�شباحة. جمهول العنوان   

�شفة الدعوى: مطالبة دين. 
باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني  تعلن املحكمة الكربى املدنية الرابعة للمدعى عليه املذكور 

2015/1/5 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الرابعة  

رقم الدعوى 2014/02 /5/17343
تبليغ باحل�شور

اأحمد املحرقي. املدعى  بوا�شطة وكيلها املحامي/ ح�شان علي  ت�شارترد بنك.  �شتاندر  املدعي: 
عليه/ RICHMOND AYODEJI  ILESANMI. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة دين 

تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 
2015/1/13 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية التا�شعة  
رقم الدعوى 2014/02 /3/19272

تبليغ باحل�شور
املدعي: ال�شركة البحرينية الكويتية للتامني. بوا�شطة وكيلها املحامي/ عبدالغني ال�شيد حمزة 
قاروين. املدعى عليه/ العميد وكيل ال�شحن والتفريغ. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة 

دين. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية التا�شعة  

رقم الدعوى 1/20505/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: �شعد عبداهلل م�شفر وغريه. بوا�شطة وكيلهم املحامي/ �شعد عبداهلل ال�شمالن. املدعى 
املدعى  بوحبال.  �شند  را�شد  منى  الثالثة/  عليها  املدعى  بوحبال.  �شند  عاي�شة  الثانية/  عليها 
عليه الرابع عي�شى را�شد �شند بوحبال. املدعى عليها اخلام�شة/ �شحى �شند بوحبال. جمهول 

العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة دين. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�شعة للمدعى عليهم املذكورين باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية التا�شعة  
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رقم الدعوى 2014/02 /7/17681
تبليغ باحل�شور

املدعى  اإبراهيم.  عبدالرحمن  را�شد  املحامي/  وكيله  بوا�شطة  املتحد.  الهلي  البنك  املدعي: 
عليه: اأحمد �شامي عي�شى اأحمد بورا�شد. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: مطالبة دين 

تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/1/12 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية التا�شعة  
رقم الدعوى 9/8610/2014/02

تبليغ باحل�شور
عليه:  املدعى  قاروين.  عبدالغني  املحامي  الوكيل/  بوا�شطة  الوطني.  البحرين  بنك  املدعي/ 
�شا�شيدران بو�شكران - 580526372، مبنى 817 طريق 102 احلد 128. �شفة الدعوى: طلب 

مبلغ.
تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 

2015/1/12 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية التا�شعة 

رقم الدعوى 9/17623/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. بوا�شطة الوكيل/ املحامية ليلى الب�شري. املدعى 
عليه/ فاطمة جا�شم حممد ح�شني جمعه. �شفة الدعوى: مطالبة مببلغ 7931/500. 

تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الإثنني 
2015/1/12 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية التا�شعة 
رقم الدعوى 4/4228/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية/ �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. بوا�شطة الوكيل/ املحامي عبدالرحمن ال�شوملي   
املدعى عليه/ �شباح اأحمد اجلبلي – 571024319. �شفة الدعوى: مطالبة مببلغ 5657/903 

دينارًا.
تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/13 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية التا�شعة 
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رقم الدعـوى 4/12463/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ طاهر �شاه. وكيله املحامي/ اأحمد ح�شن خليفه العماري. املدعى عليه املدخل/ �شركة 
ـــ/9600  قدره  مبلغ  بدفع  املدخل  عليه  املدعى  اإلزام  الدعــوى:  �شفـة  اجلزيرة.  ق�شر  مطعم 

دينار.
تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املدخل املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الربعاء 2015/1/14.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية التا�شعة    

رقم الدعـوى 3/5579/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ وزير الرتبية والتعليم ب�شفته. وكيله/ جهاز ق�شايا الدولة. املدعى عليه الول: عبدال�شهيد 
الثاين: علي زيد علي مرهون/ 790807530، مبنى  زيد مرهون/ 900709375. املدعى عليه 
979 طريق 4447 جممع 644 النويدرات. �شفـة الدعــوى/ الزام املدعى عليهما بدفع مبلغ قدره 

ــ/12000 دينار. 
اأو  التا�شعة للمدعى عليهما املذكوران باحل�شور بنف�شهما  تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة 

بوكيل عنهما جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/12.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية التا�شعة   

رقم الدعوى 4/8103/2014/02
تبليغ باحل�شور

الب�شري.  ليلى  املحامية/  الوكيل/  بوا�شطة  التجارية.  للت�شهيالت  البحرين  �شركة  املدعية/ 
املدعى عليه/ اأ�شرف عبدعلي حممد علي. �شقة 63 مبنى 309 طريق 3411 املنامة 334. �شفة 

الدعوى طلب مبلغ.
تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 

2015/1/13 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى 9/7258/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ م�شنع الأحالم لالملنيوم. خليل اأديب. املدعى عليهما/ 1- جعفر علي ح�شن اجلردابي 
2- حممد علي ح�شن اجلردابي. �شفة الدعوى: مطالبة مببلغ ـــ/6000.

يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكوران  عليهما  للمدعى  التا�شعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الثالثاء 2015/1/13 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية التا�شعة 
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رقم الدعـوى 8/11130/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي/ عزمي ذياب �شحاته. وكليه: املحامي/ عادل املرتوك. املدعى عليه الثالث/ ران بهدور 
�شانتيل/ 820268291. �شفـة الدعــوى/ الزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره 7328.500 دينارًا. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة التا�شعة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الربعاء 2015/1/14.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى 1/18186/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. بوا�شطة الوكيل/ املحامي/ عبدالرحمن ال�شوملي 
املدعى عليهما/ 1- �شاحلة �شعد �شلطان جوهر. 2- خليل �شند را�شد بن جفن. �شفة الدعوى: 

طلب مبلغ 7984/190 دينارًا.
يوم  جل�شة  حددت  قد  باأنها  املذكوران  عليهما  للمدعى  التا�شعة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

الثالثاء 2015/1/13 لنظر الدعوى ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية التا�شعة

رقم الدعوى 9/19753/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية/ �شركة البحرين للت�شهيالت التجارية. بوا�شطة الوكيل/ املحامي/ حممد عيد احل�شيني 
املدعى عليه/ حممد �شالح الدين ادري�س عي�شى. �شفة الدعوى: طلب مبلغ 6513/818 دينارًا.

تعلن املحكمة الكربى املدنية التا�شعة للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 
2015/1/14 لنظر الدعوى ليعلم.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية التا�شعة
رقم الدعوى 9/815/2014/02

فتـح دعوى تركـة املتوفى
ال�شيد عبا�س جعفر �شرف

�شرف.  عبا�س جعفر  ال�شيد  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 271014461. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13 

لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 8/18191/2014/02
فتـح دعوى تركـة املرحوم
ال�شيد �شعدي ح�شن علوي

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املرحوم ال�شيد �شعدي ح�شن علوي. 
الرقم ال�شخ�شي: 410104043. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/1/13 

لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 9/22165/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

ح�شن حممد �شباح احلادي
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى ح�شن حممد �شباح احلادي. 
الرقم ال�شخ�شي: 470003936. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/1/11 

لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 6/19732/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

مهدي عبداهلل اأحمد �شالح
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى مهدي عبداهلل اأحمد �شالح. 
الرقم ال�شخ�شي: 670017965. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الربعاء 2015/1/14 

لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 4/19733/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى
ربيعة نامي خليفة �شقر

تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى ربيعة نامي خليفة �شقر. الرقم 
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ال�شخ�شي: 550100032. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من يف 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/1/18 لنظر 

الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 1/18933/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

را�شد عبدالرحمن ح�شن اجلمريي
ح�شن  عبدالرحمن  را�شد  املتوفى  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
باأية  اأو من يدعي  اجلمريي. الرقم ال�شخ�شي: 500037345. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما 
اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الربعاء 

2015/1/14 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 6/22615/2014/02
فتـح دعوى تركـة فتح تركة املتوفاة

مع�شومة علي حممد العز
العز.  املتوفاة مع�شومة علي حممد  تركة  فتح دعوى  الثانية عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 570023386. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليها 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 2015/1/19 

لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 2/23119/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

اإبراهيم خليفة �شعد مفتاح
اإبراهيم خليفة �شعد مفتاح.  الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى  تعلن املحكمة الكربى املدنية 
الرقم ال�شخ�شي: 250016745. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه 
اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل 
من يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الأحد 2015/2/18 

لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية
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رقم الدعوى 3/23032/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

ماجدة ال�شيد جيه
الرقم  جيه.  ال�شيد  ماجدة  املتوفاة  تركة  دعوى  فتح  عن  الثانية  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
ال�شخ�شي 660149184. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من يف 
 2015/2/18 الربعاء  يوم  جل�شة  املحكمة  حددت  وقد  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفاة  دين  ذمته 

لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعوى 4/22566/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

�شريين �شالح علي عبداهلل
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفاة �شريين �شالح علي عبداهلل. 
حقوق  باأية  يدعي  من  اأو  املذكورة  للمتوفاة  وارث  كل  فعلى   .420026940 ال�شخ�شي:  الرقم 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه 
اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء  على كل من يف ذمته دين للمتوفاة 

2015/1/27 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية

رقم الدعوى 5/22512/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

ف�شل حم�شن عبدالرب ال�شويف
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية عن فتح دعوى تركة املتوفى ف�شل حم�شن عبدالرب ال�شويف. 
الرقم ال�شخ�شي: 670717819. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/1/27 

لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى 8/3540/2012/02
تبليغ باحل�شور

العريبي. املدعى عليهم:  البناء. وكيلها: املحامي علي  لتاأجري معدات  الكرار  املدعية: موؤ�ش�شة 
1-�شنيور للمقاولت. 2- ال�شيخة امل اإبراهيم ال خليفة. 3- ال�شيخة عائ�شة اإبراهيم ال خليفة. 

4-ال�شيخة ح�شة اإبراهيم ال خليفة. �شفـة الدعــوى: ديون. 
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تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليهم املذكورين بورود التقرير و باحل�شور 
بنف�شهم اأو بوكيل عنهم جلل�شة يوم الأحد 2015/1/18

قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية
رقم الدعوى 7/5337/2010/02

تبليغ باحل�شور
املدعي: 1 - توفيق عبداهلل حممــد العليــو. وغريه بوا�شطة وكيلهم املحامي اأحمد جا�شم عبد 
اهلل, بناية العوجان. الطابق اخلام�س مكتب 15-25. �شارع احلكومة. املدعـى عليه: �شوقي �شعود 

عبد العزيز ال�شافعي، مبنى 5671. طريق 4614. جممع 646. النويدرات. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الثانية للمدعى عليه بورود التقرير يف الدعوى املذكور وباحل�شور 

بنف�شه اأو بوكيل عنه جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/12 ليعلم.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية

رقم الدعـوى 9/11165/2014/02
تبليغ باحل�شور

عليه    املدعى  الدولة.  ق�شايا  جهاز  املدعي:  ممثل  والزراعة.  البلديات  �شئون  وزارة  املدعي: 
�شركة جنمة اأورغاريت، مبنى 574 �شارع ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح جممع 611 �شرتة مملكة 

البحرين. �شفـة الدعــوى: ديون. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة الثانية للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل عنه 

جلل�شة يوم الأحد 2015/1/18.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية الثانية    

رقم ال�شتئناف 9/3291/2014/03
رقم الدعوى 8/5689/2012/02

تبليغ باحل�شور
مبنى   11 �شقة  مزعل.  حممد  عبداحلكيم  �شده:  امل�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  امل�شتاأنفة: 
656 طريق 1112 جممع 911 الرفاع. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة 

ال�شغرى املدنية الثامنة يف الدعوى رقم 8/5689/2012/02.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور اعاله باحل�شور بنف�شه او بوكيل 

عنه وذلك جلل�شة يوم الربعاء 2015/2/4م موعد نظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة
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رقم ال�شتئناف 4/3335/2014/03
رقم الدعوى 4/10751/2012/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: علي اإبراهيم عبداهلل، مبنى 1450 طريق 2445 
جممع 1034. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية الثامنة 

يف الدعوى رقم 4/10751/2012/02.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل عنه 

وذلك جلل�شة 2015/2/4م موعد نظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم ال�شتئناف 6/3334/2014/03
رقم الدعوى 9/10728/2012/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنفة: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: �شادق اأحمد خليل اإبراهيم ح�شن، مبنى 1201 
ال�شغرى  املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .236 جممع   3637 طريق 

املدنية الثامنة يف الدعوى رقم 9/10728/2012/02.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل عنه 

وذلك جلل�شة 2015/2/4م موعد نظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم ال�شتئناف 6/3298/2014/03
رقم الدعوى 9/3729/2014/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: البنك الهلي املتحد. امل�شتاأنف �شده: فينودا كومار راج كوبال، مبنى 878 طريق 415 
جممع 704 �شلماباد. مو�شوع الدعوى: ا�شتئناف احلكم ال�شادر من املحكمة ال�شغرى املدنية 

العا�شرة يف الدعوى رقم 9/3729/2014/02.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل عنه 

وذلك جلل�شة يوم الربعاء 2015/2/4م موعد نظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة
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رقم ال�شتئناف 1/3328/2014/03
رقم الدعوى 9/11700/2013/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: البنك الهلي املتحد. امل�شتاأنف �شده: ح�شني جا�شم عبدالوهاب احلليو، مبنى 1729 
املحكمة  ال�شادر من  ا�شتئناف احلكم  الدعوى:  مو�شوع  النويدرات.  طريق 4326 جممع 643 

ال�شغرى املدنية الثامنة يف الدعوى رقم 9/11700/2013/02.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل عنه 

وذلك جلل�شة يوم الربعاء 2015/2/4م موعد نظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/22927/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتويف
اأحمد ح�شن حممد باقر

باقر.  اأحمد ح�شن حممد  املتويف  تركة  دعوى  فتح  اخلام�شة عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
الرقم ال�شخ�شي: 510109047. فعلى كل وارث للمتويف املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن 
يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من 
يف ذمته دين للمتويف اأن ي�شعر املحكمة يف اأقرب فر�شة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الربعاء 

2015/2/4م لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 5/18900/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: بنك البحرين الوطني. املدعى عليه: يا�شر مريزا من�شور عبداهلل خمي�س. �شقة 11 مبنى 
2229 طريق 157 جممع 701 توبلي. مو�شوع الدعوى: الزام املدعى عليها مببلغ 14872/273 

دينارًا ور�شوم وم�شاريف الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل عنه وذلك 

جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3م.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/18643/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعي: ح�شني حممد اأحمد ح�شن. املدعى عليها: �شركة الفكرية امل�شافة لإدارة املعرفة القاب�شة.
�شقة 62 مبنى 44 طريق 1701 جممع 314 املنطقة الدبلوما�شية. مو�شوع الدعوى: الزام املدعى 

عليها مببلغ -/106000 دينار ور�شوم وم�شاريف الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورةة باحل�شور بنف�شها او بوكيل عنها 
وذلك جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/3م.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة
رقم الدعوى 6/20122/2014/02

تبليغ باحل�شور
املدعية: �شركة اكتفي�س انرتنا�شونال لال�شت�شارات. املدعى عليها: �شركة �شيرب�س بلدجن ان ورد 
املنامة.  �شقة 297 مبنى 911 طريق 2381 جممع 309  كومباين �س.ت 63728.  كون�شرتك�شن 
الدعوى  وم�شاريف  ور�شوم  دينارًا   124421/- مببلغ  عليها  املدعى  الزام  الدعوى:  مو�شوع 

ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورة باحل�شور بنف�شها او بوكيل عنها 

وذلك جلل�شة يوم الإثنني 2015/2/2م.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم ال�شتئناف 4/2136/2014/03
رقم الدعوى 3/14047/2012/02

تبليغ باحل�شور
مبنى   75 �شقة   .Eduardo relasyon cresol �شده:  امل�شتاأنف  البحرين.  زين  �شركة  امل�شتاأنف: 
املحكمة  ال�شادر من  ا�شتئناف احلكم  الدعوى:  املنامة. مو�شوع  68 طريق 1901 جممع 319 

ال�شغرى املدنية الثامنة يف الدعوى رقم 3/14047/2012/02.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل عنه 

وذلك جلل�شة يوم الإثنني 2015/2/2م موعد نظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم ال�شتئناف 3/2131/2014/03
رقم الدعوى 9/13766/2012/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: Avid Mushtaq Ahmed، مبنى 964 طريق 625 
املدنية  ال�شغرى  املحكمة  ال�شادر من  ا�شتئناف احلكم  الدعوى:  مو�شوع  املنامة.  جممع 905 

الثامنة يف الدعوى رقم 9/13766/2012/02.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل عنه 

وذلك جلل�شة يوم الإثنني 2015/2/2م موعد نظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة



118
العدد: 3191 - الخميس 8 يناير 2015

رقم الدعـوى 7/542/2014/02
اإعالن اإثبات ملكية

تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة باأن املدعني ورثة املتوفى اإبراهيم علي اأحمد هرونة قد 
اأقاموا هذه الدعوى �شد جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري طالبني فيها احلكم باثبات ملكيتهم 
للعقار )منزل 672 طريق 4818 جممع 1048( والزام املدعى عليه با�شدار وثيقة عقارية بذلك.

فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعني اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 
اعرتا�شه. وحددت املحكمة جل�شة يوم الإثنني 2015/2/2م موعد نظر الدعوى.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة
رقم الدعـوى 5/17514/2012/02

اإعالن اإثبات ملكية
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة باأن املدعي عبداجلبار اأحمد عبداهلل اآل حممد علي. قد 
اقام هذه الدعوى �شد جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري طالبا فيها احلكم باثبات ملكيته للعقار 

الكائن بقرية بني جمرة من املنامة والزام املدعى عليه با�شدار وثيقة عقارية بذلك.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه. وحددت املحكمة جل�شت 2015/2/2م موعد نظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 9/6047/2014/02
تبليغ باحل�شور

اإبراهيم ح�شن �شلمان احل�شار. املدعى عليها: �شركة امناء للخدمات واحللول  املدعية: ملي�س 
الزام  الدعوى:  مو�شوع  �شدد.   1038 جممع   3876 طريق   3452 مبنى  والتدريبية،  التعليمية 

املدعى عليها مببلغ -/70000 دينار ور�شوم وم�شاريف الدعوى ومقابل اأتعاب املحاماة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليها املذكورةة باحل�شور بنف�شها او بوكيل عنها 

وذلك جلل�شة يوم الإثنني 2015/1/26م.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم ال�شتئناف 9/1510/2014/03
رقم الدعوى 9/17601/2012/02

تبليغ باحل�شور
امل�شتاأنف: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: �شارة حممد عبداهلل ح�شن قا�شم، مبنى 1120 
ال�شغرى  املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .814 جممع   1403 طريق 

املدنية الثامنة يف الدعوى رقم 9/17601/2012/02.
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تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل عنه 
وذلك جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1م موعد نظر الدعوى.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة
رقم ال�شتئناف 3/1478/2014/03
رقم الدعوى 6/18055/2012/02

تبليغ باحل�شور
اأحمد حممد رجب، مبنى 1026 طريق  امل�شتاأنف: �شركة زين البحرين. امل�شتاأنف �شده: امري 
املدنية  ال�شغرى  املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع   .226 جممع   2629

الثامنة يف الدعوى رقم 6/18055/2012/02.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل عنه 

وذلك جلل�شة 2015/2/1م موعد نظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم ال�شتئناف 7/2014/2014/03
رقم الدعوى 7/13817/2012/02

تبليغ باحل�شور
مبنى   42 �شقة   .800348869 ابريت  اديتيا  �شده:  امل�شتاأنف  املتحد.  الهلي  البنك  امل�شتاأنف: 
املحكمة  من  ال�شادر  احلكم  ا�شتئناف  الدعوى:  مو�شوع  املنامة.   320 جممع   2001 طريق   3

ال�شغرى املدنية الثامنة يف الدعوى رقم 7/13817/2012/02.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للم�شتاأنف �شده املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل عنه 

وذلك جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1م موعد نظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة

رقم الدعوى 6/9838/2009/02
تبليغ باحل�شور

�شالح  طاهر  تي�شري  بيالن  الدخل:  عليه  املدعى  بوحجي.  يو�شف  حممد  عبداحلكيم  املدعي: 
واآخرين، �شقة 22 مبنى 143 طريق 1905 جممع 319 احلورة. مو�شوع الدعوى: احلكم ببطالن 

عقد �شركة حما�شة.
تعلن املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة للمدعى عليه املدخل املذكور باحل�شور بنف�شه او بوكيل 

عنه وذلك جلل�شة يوم الأحد 2015/2/1م.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية اخلام�شة
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رقم الدعـوى 4/8778/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة الت�شالت ال�شلكية والال�شلكية )فيفا(، وكيلتها املحامية: جميله علي، املدعى 
عليها: جمموعة نور البحرين للتجارة الدولية. �شفـة الدعوى: الزام املدعى عليه بدفع مبلغ قدره 

31800/691 دينار.
اأو  بنف�شها  باحل�شور  املذكورةة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

بوكيل عنها جلل�شة يوم الإثنني 2015/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعـوى 3/5663/2014/02
تبليغ باحل�شور

�شركة  عليه:  املدعى  املوؤيد.  توفيق  اأين  املحامي:  وكيله  لال�شتثمار.  الأولى  ال�شركة  املدعي: 
ال�شيف  23 طريق رقم 2811 مبنى 680 جممع 428 �شاحية  �شقة  للمال.  املجموعة اخلليجية 

املنامة مملكة البحرين. �شفـة الدعوى: ديون.
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 

عنه جلل�شة يوم الإثنني 2015/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة    

رقم الدعـوى 2/16286/2013/02
تبليغ باحل�شور

 MATHEW :وكيلها املحامي: عبدالوهاب امني. املدعى عليه .KELLY ARMILLINO :املدعية
JOSEPH FORSYTHE. �شفـة الدعوى: احوال �شخ�شية لغري امل�شلمني.

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليه املذكور باحل�شور بنف�شه اأو بوكيل 
عنه جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/10 لنظر الدعوى.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة
رقم الدعوى 1/19919/2014/02

فتـح دعوى تركـة املتوفاة
خاتون ال�شيد اأحمد ال�شيد حممد

تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفاة خاتون ال�شيد اأحمد ال�شيد 
باأية  يدعي  من  اأو  املذكورة  للمتوفاة  وارث  كل  فعلى   .300101210 ال�شخ�شي:  الرقم  حممد. 
حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما 
اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 

2015/2/10 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة
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رقم الدعوى 6/19679/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

يو�شف اأحمد حممد اجلازي
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة يو�شف اأحمد حممد اجلازي. الرقم 
ال�شخ�شي 570006775. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من يف 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/2/10 لنظر 

الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 5/19545/2014/02
فتـح تركـة املتويف

حممد �شالح م�شعد عباد
عباد  م�شعد  �شالح  املتويف حممد  تركة  دعوى  فتح  ال�شاد�شة عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
حممد. الرقم ال�شخ�شي: 750610395. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه 
الإثنني  يوم  املحكمة جل�شة  وقد حددت  املحكمة.  ي�شعر  اأن  للمتوفى  دين  على كل من يف ذمته 

2015/2/9 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 9/22773/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة

زهراء عبدالعزيز غريب حممد
املتوفاة زهراء عبدالعزيز غريب  تركة  فتح دعوى  ال�شاد�شة عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
حممد الرقم ال�شخ�شي: 250019469. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي باأية حقوق 
عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه 
على كل من يف ذمته دين للمتوفاة اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الربعاء 

2015/2/11 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعـوى 6/6589/2014/02
اإعالن بدل فاقد لوثيقة عقارية

تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعي اإبراهيم قا�شم مثنى غالب مقبل وغريه
قد اأقاموا هذه الدعوى �شد جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري طالبني فيها احلكم باإ�شدار وثيقة 
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عقارية بدل فاقد للعقار الكائن يف املنامة وامل�شجل مبوجب الوثيقة رقم 58726 واملقدمة رقم 
2000/1519 ومبوجب الفري�شة ال�شرعية رقم 2007/768 با�شم مورثهم.

فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 
اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة يوم الربعاء 2015/2/4 موعد نظر الدعوى.

قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة
رقم الدعـوى 4/9319/2013/02

تبليغ باحل�شور
العامة  الهيئة  عليها:  املدعى  الب�شري.  ليلى  املحامية:  وكيلته  ابواأحمد.  وليام  ب�شام  املدعي: 

حلماية الرثوة البحرية والبيئية واحلياة الفطرية. �شفـة الدعــوى: منازعات بناء وت�شييد.
اأو  بنف�شها  باحل�شور  املذكورةة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 

بوكيل عنها جلل�شة يوم الربعاء 2015/2/4.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعـوى 6/9206/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة فيفا البحرين. وكيلها املحامية: نبيلة ال�شيد علوي ال�شيد جميد املاجد. املدعى 
علي  �شعيد  الدخل:  الثاين  عليه  املدعى  اجلاهزة.  للمالب�س   711 �شركة  الدخل:  الأولى  عليها 

�شالح الغامدي، مبنى 26 طريق 29 جممع 529. �شفـة الدعــوى: ديون. 
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة للمدعى عليهما املذكورين باحل�شور بنف�شهما اأو 

بوكيل عنهما جلل�شة يوم الربعاء 2015/2/4.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة    

رقم الدعـوى 1/13672/2013/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: �شركة النادي البحري �س.و.و. وكيلتها املحامي: عبدالرحمن ال�شوملي. املدعى عليها 
�شركة ايلندز تورز �س.�س.و – �س.ت )50784-1(. �شفـة الدعــوى: ديون.

اأو  بنف�شها  باحل�شور  املذكورةة  عليها  للمدعى  ال�شاد�شة  الغرفة  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
بوكيل عنها جلل�شة يوم الثالثاء 2015/2/10

قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة
رقم الدعـوى 5/2043/2012/02

اإعالن اإثبات ملكية
تعلن املحكمة الكربى املدنية الغرفة ال�شاد�شة باأن املدعي حممد ر�شي اإبراهيم العريبي واآخرين 



123
العدد: 3191 - الخميس 8 يناير 2015

قد اأقاموا هذه الدعوى �شد جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري طالبني فيها احلكم بثبوت ملكيتهم 
لالأر�س وامل�شجلة باملقدمة رقم 1976/4021 والبالغة م�شاحتها ب�شفة تقديرية حوايل 129.8 

مرت مربع وا�شدار وثيقة عقارية بذلك.
فعلى كل من لديه اعرتا�س على طلب املدعي اأن يتقدم اإلى هذه املحكمة بطلب م�شفوع باأوجه 

اعرتا�شه وحددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/2/10 موعد نظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 9/18813/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفاة املرحومة

كاظمية حممد حممد ح�شني
كاظمية حممد  املرحومة  املتوفاة  تركة  دعوى  فتح  ال�شاد�شة عن  املدنية  الكربى  املحكمة  تعلن 
حممد ح�شني. الرقم ال�شخ�شي: 400022206. فعلى كل وارث للمتوفاة املذكورة اأو من يدعي 
باأية حقوق عليه اأن يبادر بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، 
اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم  اأنه على كل من يف ذمته دين للمتوفاة  كما 

الثالثاء 2015/2/10 لنظر الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 9/18813/2014/02
فتـح دعوى تركـة املتوفى

علي حممد عبداهلل
تعلن املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة عن فتح دعوى تركة املتوفى علي حممد عبداهلل. الرقم 
ال�شخ�شي:350018464. فعلى كل وارث للمتوفى املذكور اأو من يدعي باأية حقوق عليه اأن يبادر 
بتقدمي دعوى لدى هذه املحكمة خالل خم�شة واأربعني يومًا من تاريخه، كما اأنه على كل من يف 
ذمته دين للمتوفى اأن ي�شعر املحكمة. وقد حددت املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 2015/2/10 لنظر 

الدعوى.
قا�شي املحكمة الكربى املدنية ال�شاد�شة

رقم الدعوى 6/20976/2014/02
تبليغ باحل�شور

 FATHIMABUSHRA عليه:  املدعى  فالحي.  حممد  علي  جعفر  ال�شيد  جنالء  املدعية: 
MOHAMED ASWIM ASWIM. رقم �شخ�شي: 890537267. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: 

مطالب عماليــــة.
تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت اجتماع يف تاريخ 2015/1/27 

لنظر الدعوى. ليعلم.
قا�شي اإدارة الدعوى العمالية
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رقم الدعـوى 9/20403/2014/02
تبليغ باحل�شور

املدعية: املوؤ�ش�شة مهام العاملية لالإلكرتونيات. بوا�شطة املحامي/ حممد اجل�شيي. املدعى عليه 
اأ�شرف �شيد جعفر ممدوح ح�شن �س: 860657582، مبنى 37اأ طريق 30 جممع 331 منطقة 

الزجن. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.
تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 2015/1/28 

لنظر الدعوى وليعلم.
قا�شي اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعـوى 9/20125/2014/02
تبليغ باحل�شور

بوا�شطة املحامي/ جا�شم حممد �شرحان. املدعى عليه  للتنظيفات.  املوؤ�ش�شة الكربى  املدعية: 
RUBEL SADIM �س: 810239272، مبنى 272 طريق 817 جممع 208 املحرق. �شفة الدعوى: 

مطالب عمالية.
تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 2015/1/28 

لنظر الدعوى وليعلم.
قا�شي اإدارة الدعوى العمالية 

رقم الدعوى 7/2014/20127/02
تبليغ باحل�شور

�س  �شرحان.  علي  حممد  جا�شم  املحامي/  بوا�شطة  للمقاولت.  الأزهر  موؤ�ش�شة  املدعــــية: 
710904622. املدعى عليه: MOSTAFA AMAL AZIZ. �س: 820136824، مبنى 272 طريق 

817 جممع 208 املحرق. �شفة الدعوى: مطالب عماليــــة.
     لذا تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الأربعاء 

2014/12/31 لنظر الدعوى وليعلم.
قا�شي اإدارة الدعوى العمالية

رقم الدعوى 6/20976/2014/02
تبليغ باحل�شور

 FATHIMABUSHRA عليه:  املدعى  فالحي.  حممد  علي  جعفر  ال�شيد  جنالء  املدعية: 
MOHAMED ASWIM ASWIM. رقم �شخ�شي: 890537267. جمهول العنوان. �شفة الدعوى: 

مطالب عماليــــة.
تعلن اإدارة الدعوى العمالية للمدعى عليه املذكور باأنها قد حددت جل�شة يوم الثالثاء 2015/1/27 

لنظر الدعوى وليعلم.
قا�شي اإدارة الدعوى العمالية
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رقم التنفيذ 9/3272/2012/04
اعالن بيع باملزاد العلني 

تعلن حمكمة التنفيذ الرابعة عن و�شعها يف املزاد العلني العقار امل�شجل مبوجب املقدمة رقم 
عليها/  باملحكوم  اخلا�س  املالكية  منطقة  يف  الكائن   )145889( رقم  وثيقة   )4407/2008(
فاطمة خليل اإبراهيم علي. وقد حددت املحكمة يوم الإثنني 2015/1/19 للمزايدة على اأن يبداأ 

املزاد ب�شعر اأ�شا�شي قدره 78000 دينار.
فعلى كل من لديه رغبة يف املزايدة احل�شور يف التاريخ املحدد لدى قاعة حمكمة التنفيذ الرابعة 
ال�شاعة التا�شعة �شباحًا اأو مراجعة دلل الوزارة عبداحلميد القا�شمي هاتف رقم 33233435 
الر�شمي  الدوام  اأوقات  والأوقاف وذلك يف  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  بوزارة  التنفيذ  اإدارة  اأو 

مبوجب ملف التنفيذ رقم 9/3272/2012/04.
قا�شي حمكمة التنفيذ الرابعة


